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ال �ضك �أن من يحوز على �لمعرفة �لكافية �ضيكون بمقدوره مو�جهة تحديات �لقرن �لقادم ب�ضكل �أف�ضل. وهنا 

تكمن �لم�ضكلة. فمن ي�ضتثمر �ليوم في �لتعليم فاإنه ي�ضتثمر في �لم�ضتقبل ولي�س في �لحا�ضر، �أي �أنه ال يحل 

�لم�ضاكل �لر�هنة بل م�ضاكل �لغد في �لمقام �الأول. وبما �أن �لم�ضاكل �لتي تو�جهنا �ليوم كبيرة جد� (ربما 

الأنه لم يتم �ال�ضتثمار في �لتعليم ب�ضكل كاف في �لما�ضي؟) تقوم �لدول باال�ضتثمار في �لم�ضاريع �لق�ضيرة 

�أكثر  �إلى تح�ضين �لو�ضع �لحالي  �أقل وت�ضعى  �لتنمية �لم�ضتد�مة ب�ضكل  �لتي تحمل طابع  �الأمد، �لم�ضاريع 

من �ال�ضتثمار في �لتعليم. و�لغريب في �الأمر �أن هذه �لظاهرة تنطبق على �لدول �ل�ضناعية �لكبرى و�لغنية 

كاألمانيا، كما تنطبق على دول تعاني من م�ضاكل وجودية على حد �ضو�ء.

وبالطبع ال يمكن �لقول �إن م�ضكل �لتعليم هو مالي فح�ضب، بل هو ق�ضية ثقافية �أي�ضا. و�لخالف على 

�لتعليم هو في �الأ�ضا�س �ضر�ع ثقافي تخو�ضه كل �لمجتمعات، �ضو�ء كانت فقيرة �أو غنية، متقدمة �أو لي�ضت 

متقدمة. ومن يوجه �لتعليم ف�ضتكون لديه �لقوة و�الإمكانية في �لتاأثير على �لجيل �لقادم، �أو على �الأقل هو 

يعتقد ذلك. وهذ� ما تلقي �ل�ضوء عليه مقاالت هذ� �لعدد (101) من »فكر وفن«.

ففي هذ� �لعدد ندعو قر�ءنا �إلى رحلة �فتر��ضية، رحلة تعليمية، من �ل�ضرق �إلى �لغرب. ونبد�أ رحلتنا هذه 

بباك�ضتان، �لتي تملك �أقدم نظام تعليمي في �لعالم �الإ�ضالمي، �أي �لمد�ر�س �لدينية �لتي كانت في �ل�ضنو�ت 

�الأخيرة في قلب �الأحد�ث. �إذ وجهت �إليها �نتقاد�ت �ضديدة، بع�ضها محق و�لبع�س �الآخر غير محق �إطالقا، 

وهو ما يو�ضحه جمال مالك و ب�ضرى �إقبال في ق�ضتهما في هذ� �لعدد.

�أما �إير�ن فعليها �أن تكافح على جبهات �أخرى مختلفة تماما فيما يخ�س �لنظام �لتعليمي. فاإير�ن دولة 

متعددة �لقوميات وفيها لغات �أخرى عديدة �إلى جانب �للغة �لفار�ضية، كالعربية و�الآذرية (�لتركية) و�لكردية. 

�آثار� �ضلبية لكل  ومع �الأ�ضف فاإن هذ� �لتعدد �للغوي يتم تجاهله من قبل �لجهات �لر�ضمية وهو ما يترك 

�لتحرير في مجلة »فكر وفن« و�لم�ضوؤول عن �لطبعة  �أميربور، ع�ضو هيئة  �الأطر�ف، كما ي�ضرح منوت�ضهر 

�لفار�ضية منذ عام 2002، في مقالته.

و�نهيار �لمنظومة �لتعليمية في �ضوريا ال يثير ��ضتغر�بنا نظر� للو�ضع �لذي تمر فيه �لبالد، خ�ضو�ضا 

�لطاحنة هناك منذ ثالث �ضنو�ت. لكن مع ذلك هناك مبادر�ت عديدة، �ضو�ء من جهات  �لحرب  في ظل 

�ضورية خا�ضة �أو من موؤ�ض�ضات عالمية الإنقاذ �لتعليم هناك. ومقالة �لكاتب �ل�ضوري �لمعار�س خطيب بدلة 

�ل�ضوري.  �لنظام  ل�ضيطرة  �لخا�ضعة  غير  �لمناطق  في  �لتعليمي  �لو�ضع  على  �ل�ضوء  تلقي  �لعدد  هذ�  في 

�لو�ضع �لتعليمي في �لمناطق �لفل�ضطينية يو�جه تحديات �أخرى ويعاني من عقبات مختلفة، منها �الحتالل 

�الإ�ضر�ئيلي و�لح�ضار �لمفرو�س على قطاع غزة. و�لطريف في �الأمر �أننا هنا �أمام مثالين �إيجابيين: �أحدهما 

دور �لم�ضرح �لخالق في �لتعليم و�لثاني يتعلق بمكتبة �الأطفال بغزة و�لذي نتعرف عليه من خالل م�ضاهمة 

ريم محمد �أبو جبر �لقيمة في ملف �لعدد.

�أما في م�ضر فاإن �لنظام �لتعليمي يو�جه تحديين �أ�ضا�ضيين: فهو من جهة ال ي�ضتطيع ��ضتيعاب كل �لتالميذ 

�لذين يزد�د عددهم با�ضطر�د، كما �أنه بات، من جهة �أخرى، �ضحية لل�ضر�ع �لد�ئر في �لبالد في حقبة ما 

بعد �لثورة، كما تو�ضحه هايكه تيه في مقالتها „�لتعليم و�لديمقر�طية“. وفي هذ� �الإطار يعتبر كتاب „م�ضتقبل 

�لثقافة في م�ضر“، للمفكر و�لكاتب �لكبير طه ح�ضين مثاال يمكن �الهتد�ء به لحل م�ضاكل �ليوم، كما ي�ضرح 

�أندريا�س فليت�س في مقالته في هذ� �لعدد. كما تك�ضف �أميرة �الأهل مدى �إقبال �لم�ضريين على �لتعليم في 

�لمحافظات �لنائية من خالل متابعتها لبر�مج موؤ�ض�ضة بو�س �لثقافية. في هذ� �لعدد �أي�ضا، نقدم بع�س �أعمال 

�لفنانة �لم�ضرية هدى لطفي، �لتي تلقي �ل�ضوء على �الأو�ضاع �لحالية في م�ضر باقتد�ر �ضديد.

و�أخير� تبدو تحديات �لنظام �لتعليمي في �ألمانيا مختلفة عن تلك �لدول �لتي ذكرناها. فهذه �لتحديات 

تتعلق في �لمقام �الأول بق�ضايا �ندماج �أبناء �لمهاجرين، وخ�ضو�ضا �لقادمين من �لدول �الإ�ضالمية. وفي هذ� 

�الإطار ينه�س �لتعليم �لديني، �أي تعليم �لدين �الإ�ضالمي في �لمد�ر�س كاأبرز و�أقوى �لتحديات.

التربية والتعليم يحددان الم�ستقبل
االفتتاحية     
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�نتزعه من نومه، �ضجيج خامل، و�ضخب مكبوح، نغ�س عليه  �لليل،  في �ضاعة متاأخرة من 

�ضفوه. وكان جبينه قد �بتل عرقاً. فعلى نحو مفاجئ، �ضمع، وهو في مكان �إقامته �لب�ضيط، 

خطو�ت تحث �ل�ضير باإ�ضر�ر �أكيد، ور�أى �أنو�ر�ً �ضاطعة، تتوهج حيثما يوجه �أنظاره. وخالل 

�إلى عوي �لكالب وطقطقة �لري�ضكات، �أعني عربات �لنقل  هذ� كله، فاإنه لم ينتبه، �أ�ضاًل، 

�لعاملة في �لهند بقوة �الإن�ضان. وبفزع ملحوظ، ممتزج بالرغبة في تق�ضي، حقيقة ما يحدث 

من حوله، ر�قب من فتحة باب غرفته، �لو�قعة في �لطابق �الأول، م�ضدر �الأمور �لتي �أرهبته. 

وكان قد ر�أى، من �ضرفة �لممر، جنود�ً، يقومون بحملة تفتي�س دقيقة؛ ور�حو�، كما لو كانو� 

و�لجدر�ن  �لرئي�ضية  �لمدخل  بو�بة  بين  �لو�قعة  �لو��ضعة،  �لباحة  �إلى  يت�ضللون  كالب �ضيد، 

�لحديثة �لطالء و�الأبو�ب �لجديدة �لتي زينت �لغرف؛ كما �نت�ضر �لجنود في �ل�ضاحة �لفا�ضلة 

بين �لرو�ق �لمعمد و�لم�ضجد �لجامع.

�لتابع  �الأحمر  بالجامع  تحيط  كانت  �لتي  �لم�ضاهد  �لم�ضدوه،  �لماأخوذ  �ضالك،  وتذكر 

�إلى جامعة حف�ضة، فهذه �لجامعة كانت �ضورتها محفورة في ذ�كرته �لفتية كرمز للمقاومة 

�الإ�ضالمية. ولكن، ما هو �ل�ضبب �لحالي، لوجود عنا�ضر من �لقو�ت �لم�ضلحة هاهنا؟

وبعد برهة ق�ضيرة، �قتاد �لجنود، من خالل ممر�ت �أكبر مدر�ضة دينية في �لمدينة، �ثنين 

من رفاقه، �أي�ضاً، عزت، �ضديقه �لتركماني �ل�ضاكن في �لطابق �لثالث، 

�أعني �لطابق �لذي ي�ضكنه �لطلبة �الأكبر �ضناً، وم�ضعود، �لتلميذ، �لذي 

ي�ضكن في نف�س �لطابق، �لذي ي�ضكن فيه �ضالك.

فيها  �ختلط  بم�ضاعر  �ضالك،  �أيقظ  ما يحدث من حوله،  وب�ضبب 

�ال�ضطر�ب بالرهبة، �أربعة رفاق ي�ضاركونه �ل�ضكن ويماثلونه في �لعمر، 

وبحيرة  وجيزة.  برهة  قبل  �ضاهدها  �لتي  �لوقائع  لهم،  ي��روي  ور�ح 

ملحوظة، �أخذت �لجماعة ت�ضرب �أخما�ضاً في �أ�ضد��س لتف�ضير �أ�ضباب 

في  د�ئ��م��اً،  �لم�ضتغرق،  �لرفيق  �لم�ضطفى،  عبد  وخمن  ح��دث.  ما 

�لتفكير، و�لكثير �لقر�ءة، و�لمنحدر من �أ�ضرة تجارية تتمتع بالوجاهة 

و�ل�ضمعة �لح�ضنة، �أن �لمو�ضوع ما كان �إال حملة تاأديبية. فمدر�ضتهم �أي�ضاً، كانت ت�ضتقطب 

�أنظار �لجمهور بنحو متز�يد، تماماً كما هي �لحال بالن�ضبة لجامعة حف�ضة، �لتي دكتها �لقوى 

�لمتحالفة في �لحرب على �الإرهاب دكاً، وحولتها �إلى �أثر بعد عين. فالقو�ت �لم�ضلحة كانت، 

�آنذ�ك، قد عر�ضت عظمة ما لديها من قوة و�ضلطان، و�أثبتت �أنها لن تحجم عن ��ضتباحة 

حرمة موؤ�ض�ضات تعليمة خا�ضة، �إذ� ما �أر�دت تنفيذ عملياتها في هذه �لموؤ�ض�ضات. وهكذ�، 

بد� و��ضحاً �أن ثمة ريبة متز�يدة حيال �لمد�ر�س �لدينية، و�أن هذه �لريبة موجودة لي�س في 

قاطبة. ففي  �لعالم  م�ضلم في  �ضعب  �أكبر  ثاني  �ضكانها  ي�ضكل  �لتي  �لدولة  باك�ضتان فقط، 

مدر�ضتهم فقط، كان هناك �أكثر من �ألف تلميذ وطالب! وهكذ�، وتاأ�ضي�ضاً على �لهدف �لذي 

ي�ضاأل  �ضالك  ر�ح  �لتاأديبية،  �لحملة  �أ�ضباب  لتف�ضير  �لم�ضطفى في محاولة منه  �ضاقه عبد 

معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 101 4
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باب �أثري،

مدر�ضة بوعنانية

في فا�س. 
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I ما هي �لهموم و�لم�صاكل، �لتي يو�جهها تالميذ مدر�صة �إ�صالمية في 

باك�صتان؟ وما هي يا ترى �أ�صباب وجود �لمد�ر�ص �لدينية �أ�صال؟ تحاول هذه 

�لق�صة �لق�صيرة، باأ�صلوب �أدبي، مقاربة ظاهرة �صديدة �لتعقيد، و�لنظر في 

مو�صوع، مثير للجدل، ومدعاة لنقا�صات �صاخبة.

    

المدر�سة الدينية في حلم من وحي الخيال

ق�صة ق�صيرة من باك�صتان

JAMAL MALIK UND BUSHRA IQBAL    جمال مالك و ب�صرى �إقبال
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نف�ضه عن حقيقة �ل�ضخ�س �أو �لظاهرة �لمر�د تاأديبها. فهو ما كان يدور بخلده، �أبد�ً، �أن تكون 

مدر�ضته، ماأوى لعنا�ضر �إرهابية.

وبعد �لو�ضوء، وعقب �النتهاء من �أد�ء �ضالة �لفجر، ت�ضرع رفاق �ل�ضكن، �إلى رب �لعالمين، 

�أن ينقذ رفيقيهما �لمعتقلين، وذهبو� من ثم، �إلى مطعم قريب من �لمدر�ضة. وحتى �أولئك 

�لتالميذ، �لذين د�أبو�، عادة، على �لتهام فطورهم �لبائ�س �لب�ضيط، ب�ضرعة فائقة، من �ضدة 

جوعهم و�ضرههم، لم ي�ضتطيعو� في هذ� �ليوم، �جتر�ع رغيف �لخبز �لذي �عتادو� على غم�ضه 

في لبن زبادي، ال طعم له، وال قيمة غذ�ئية فيه، من كثرة �لماء �لذي �ختلط به.

�لمنت�ضر  �ل�ضعبي  �لزي  �لمرتدي  �لمعلم  نور�ني،  نَاَدى �ضاه  �الأمر طوياًل، حتى  ولم يدم 

في باك�ضتان، و�لمكون من قمي�س و�ضرو�ل و��ضعين ف�ضفا�ضين، ب�ضرورة �لدخول �إلى �ل�ضف 

�الأكبر من جبينه،  �لجزء  �لدر�س قد حان. وكانت عمامته قد غطت  �لمدر�ضي، الأن موعد 

و�ضترت تلفيعته �لتقليدية �لم�ضنوعة من �لقطن، كتفيه؛ من ناحية �أخرى، كان بع�س فتات 

خبز �لفطور قد علق بلحيته �لم�ضبوغة بالحناء. وكان �لتالميذ قد تربعو� �أمامه قاعدين على 

ح�ضيرة من منتجات �ل�ضناعة �ليدوية �لتقليدية. وكان كر�ضي �لقر�آن و�لمن�ضدة �لمتو�ضطة 

�الرتفاع من �ضنع معمل �لنجارة �لمجاور للمدر�ضة. وكما لو كانت �الأمور طبيعية، كعادتها، 

و�أن �ضيئاً ي�ضتحق �لتنويه لم يحدث �أبد�ً، تحدث �لمعلم، عن مو�ضوع در�س ذلك �ليوم، بال لف 

ودور�ن، م�ضير�ً �إلى �ضرورة ��ضتكمال �لمادة، �لتي �ضبق �أن حا�ضر فيها في �لح�ضة �ل�ضابقة: 

در��ضة �لم�ضائل �لمتعلقة بقو�عد �لنحو. فامتالك نا�ضية �للغة كان �أمر�ً عظيم �الأهمية في 

�لمدر�ضة. فقو�عد �لنحو و�أ�ضول �لبالغة وتركيب �لجمل، و�ضائُل ت�ضاعد �لطلبة، على فهم 

علم �لمنطق ذي �الأهمية �لكبيرة بالن�ضبة لل�ضريعة �الإ�ضالمية وعلى �لتعمق بمعاني �لقر�آن 

وفهم مغزى هذه �لمعاني. وحين �ألقى �ضاه نور�ني، نظرة متعمقة في وجوه �لحا�ضرين، �أدرك 

في �لحال �أن ��ضطر�باً وقلقاً بينين يخيم على �لتالميذ. فعلى وجوههم علت �أ�ضئلة مختلفة، 

كان في مقدمتها: ما عالقة �لنحو و�لمنطق باالأعمال �لعدو�نية �لتي جرى �قتر�فها في �لليلة 

�لما�ضية؟ هل كان للمدر�ضة عالقة بالد�ضائ�س و�لموؤ�مر�ت؟

�أنه لم ي�ضتطع �لتركيز على �لمادة �لدر��ضية.  وبرغم ما بذل �ضالك من جهد كبير، �إال 

�لتقا�ضيم.  �لرقيق  �لوجه  و�ضاحب  �ل�ضحنة،  �الأ�ضقر  رفيقه  بعزت،  م�ضغولة  كانت  فاأفكاره 

وكثير�ً ما كان �ضالك ير�قبه خالل �ضاعات �لدر�س، متخفياً في ظل �لرو�ق، �لذي كان يحيط 

بفناء �لمدر�ضة. وكان، من ثم، يحدق في عينه مدة طويلة وبنظرة متفح�ضة. وكان عزت يفتنه 

حين يهم�س في �أذنه �أبياتاً �ضعرية جادت بها قريحة �أبو نو��س وعمر �لخيام، يهم�س في �أذنه 

هذه �الأبيات ب�ضرية كبيرة وبعيد�ً عن �لرفاق �الآخرين. و�أز�ح �ضالك �لنقاب عما يكابده �أي�ضاً 

ور�ح ي�ضتعي�س عن هذه �لمكابدة بعو�طف جيا�ضة، تنطوي على رقة ونعومة، وحنان وعطف، 

وتدفعه �إلى �أن يحت�ضي دموعه �لمنهمرة بغز�رة. وكما هي حال �لكثيرين من �لطلبة، كان و�لد 

عزت مجاهد�ً �أ�ضت�ضهد في �لحرب �لباردة �لتي د�رت رحاها في �أفغان�ضتان �� وقتذ�ك، �أي 

بين �لعامين 1٩٨6 و 1٩٩4، في تلك �لحقبة من �لزمن، �لتي قدمت فيها �لوكالة �الأمريكية 

للتنمية �لدولية US AID، خم�ضين مليون دوالر م�ضاعدة لتجهيز �لمدر�ضة بما تحتاج من كتب 

وموؤلفات. ومنذ هذه �لحقبة، �هتدى بع�س تالميذ �لمدر�ضة �إلى �لدرب �لذي يو�ضلهم �إلى 

�لجنة عبر ك�ضمير و�لبو�ضنة �أي�ضاً.

وبعد �نتهاء �لدر�س، �ضمع �ضالك، من بع�س �لتالميذ، �إن عزت خطط، ل�ضن هجوم على 

�الأكاديمية �لع�ضكرية، �لو�قعة في منطقة محظورة، مجاورة للمدر�ضة، و�أنه حظي بم�ضاعدة 

قدمها له م�ضعود، �لمنحدر من قبائل �لب�ضتون، �أي �لمنحدر من �لقبائل �لتي تركزت عليها 

�فتر�ء  �ضمعه،  �إلى  �أن ما و�ضل  �آماله، على  يعلق  �ضالك ظل  �أن  �إال  �الإره��اب.  �لحرب على 

مغر�س، وتهمة ال �ضند حقيقيا لها. فربما �أر�د عزت �لثاأر لنف�ضه، من �أولئك �لذين دن�ضو� 

�لحرمات و�نتهكو� �الأعر��س، ربما �أر�د �لثاأر لنف�ضه، من �أولئك �لذين �أذ�قوه مر �لعذ�ب؛ ربما 

�أن �لدو�فع ما كانت لها �أية عالقة باالإرهاب.

و�نطالقاً من �ضعوره بالوحدة و�ل�ضياع، ز�ر �ضالك في �ليوم �لتالي �أباه، �لذي ينحدر من 

�الأن�ضار، �أي من تلك �لجماعة، �لتي يرجع ن�ضبها �إلى �لجماعات �لتي نا�ضرت �لنبي محمد 

في �لمدينة. وال يغير �ضيئاً من هذ� �لن�ضب �لرفيع، �أن �لو�لد ينتمي في �لع�ضر �لر�هن �إلى 

طائفة �لن�ضاجين، �أي ينتمي �إلى طائفة متو��ضعة �لمكانة في �ل�ضلم �الجتماعي. ومهما كانت 

�لحال، فاإنه حاز مكانة معتبرة، �إذ �أنه �رتقى �إلى رتبة �ضائق خا�س الأحد �ضباط �ل�ضرطة. وما 

�أن دخل �ضالك �لمنزل، �ضرعان ما عانقه ثالثة من �إخو�نه، عناقاً حار�ً، وتنف�ضو� �ل�ضعد�ء 

بعد و�ضوله �لد�ر �ضالماً. على �ضعيد �آخر، �أهدته �لو�لدة تعويذة تعبير�ً عن فرحتها بو�ضوله. 

ور�حت ت�ضغي باإمعان كبير �إلى ما يرويه �ضالك.

ومن خالل �لدخان �لمنبعث من �ل�ضجائر، �أدرك �ضالك �أن �أباه موجود في �لد�ر. وبالتالي، 

�أبوه يحلق ذقنه محدقاً في مر�آة تقادم عهدها. وفيما  فاإنه دخل مطبخ �لمنزل، حيث كان 

و��ضل �لرجل، �لبالغ �لخم�ضينات من �لعمر، �لتدخين، �أعلن عن قر�ر مفاده: �أن على �ضالك 

مو��ضلة �لذهاب �إلى �لمدر�ضة �لدينية! فبح�ضب ر�أيه، فاإن �لتعلم في هذه �لمدر�ضة، ير�ضحه 

الأن يتقلد مرتبة متو��ضعة في �لجي�س � فالمرتبات �لرفيعة هي، �أ�ضاًل، من ح�ضة �لذو�ت 

�الأر�ضتقر�طيين �لذين تعلمو� في جامعة �أك�ضفورد �أو في جامعة كمبردج. وبامتعا�س �ضديد 

وعبار�ت خ�ضنة، �أنهى �الأب حديثه، بقول مفاده �أن �الأمل ال يوحي باإمكانية �التكال على �أخي 

�ضالك �الأكبر �ضناً. فمن خالل ذهابه �إلى �لمدر�ضة �لعامة، �لباهظة �لتكاليف، تعلم هذ� �الأخ 

تعاطي �لمخدر�ت، و�الإدمان عليها.

في  فالتعليم  كبيرة،  نعمة  كان  �لدينية  �لمدر�ضة  �إل��ى  �ضالك  ذه��اب  ف��اإن  له،  وبالن�ضبة 

َمْغَمٍز عليهم وال َمْطَعٍن، فهم يت�ضمون بالخلق �لقويم،  هذه �لمدر�ضة مجاني، و�لمعلمون ال 

وبالنز�هة �لمحمودة، بح�ضب تقييم �الأب، �لذي و��ضل تذمره، ور�ح يوؤكد، �أن هذه �لحكومة 

�لكافرة، ت�ضعى �إلى تحقيق �أهد�ف �ضيا�ضية مختلفة كلية، وتحاول �لت�ضتر على هذه �الأهد�ف 

�لمذمومة، من خالل تبنيها �ضعار�ت دينية، و��ضتثمارها هذه �ل�ضعار�ت، في خدمة �أغر��ضها 

�لخا�ضة.

وكان �ضالك على وعي تام، بعظمة �لم�ضوؤولية، �لملقاة على عاتقه. فهو لديه ثالث �أخو�ت، 

غير متزوجات، وتكاد �إحد�هن �أن تكون عان�س، �أي �أنها على و�ضك تخطي �ضن �لزو�ج. وكان 

�ضالك ي�ضعر في ثنايا �ضميره، �أن ما يتوقعه �الأب منه، يثير �متعا�ضه، ويجعله �ضديد �النفعال، 

�ضريع �لغ�ضب. ولذ�، فاإنه �لتجاأ باأفكاره �إلى عزت.

وبا�ضتياء و��ضح وتذمر بين، عاد �ضالك، �أخير�ً، �إلى �لمدر�ضة. ولحظ، وهو ينظر �إلى �أحد 

�أطر�ف �لرو�ق، جالل �لدين، �لمعلم �لمولع بالتلويح بيديه و�ضط رهط من �ل�ضبان، في �ضياق 

ترديده، عبار�ت بُعثت من جديد، �أعني عبار�ت من قبيل �إن�ضاف، ظلم، دعوة، جهاد، جماعة، 

بعينيه  �لدين  نظر جالل  وحين  يده.  بقب�ضة  �ل�ضغيرة  �لمن�ضدة  على  ي�ضرب  وكان  جي�س. 

�لمتقدتين حما�ضا ل�ضالك، فاإنه �آثر �ل�ضمت. فال�ضمت كان، �أي�ضاً، �ضيغًة من �ضيغ �لتو��ضل 

وبث �ل�ضجون، بح�ضب ما �عتقد �لفتى. ومهما كانت �لحال، فاإن ��ضطر�به �زد�د عنفاً.
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�إال �أن عزت و�ضل، قبل فترة وجيزة من �ضالة �لع�ضاء، ور�ح يتم�ضى في �لفناء، ببدلته 

�لزرقاء �لمعتادة، وملوحاً بيديه، باأ�ضلوب تميز به. وبده�ضة بينة، رحب به �لعديد من �لطلبة 

و�لمعلمين، ور�حو� ي�ضمونه �إلى �ضدورهم، حامدين �هلل على �ضالمته. وحث �ضالك �لخطى 

�ضوب عزت، ولحظ �أن ثمة �ضًذ� عبقاً يزد�د نفاذ�ً مع كل خطوة يخطوها باتجاهه.

وفي �ضياق �لو�ضوء، ر�س �الثنان �ل�ضفوف. و�ختلط �ضوت عزت بخرير �لماء، بيد �أن 

�متعا�ضه من عنا�ضر �لجي�س بان للعيان من خالل منخاريه �لثائرين، �لهائجين، ور�ح، من ثم، 

يهم�س في �أذن �ضالك قوالً مفاده: �إن �العتد�ء�ت �لحكومية ما عادت قابلة لالحتمال، و�أن 

�لو�جب يحتم مكافحتها و�ضدها. ورفع �ضالك ر�أ�ضه، من هول ما �ضمع. فما هو �لمق�ضود 

يا ترى؟

و�أدى �ضالك وعزت �ضعائر �ل�ضالة متكاتفين مع �لطلبة �الآخرين. وحينما تناوال �لطعام 

�إليهما على طبق من �ل�ضفيح، كان عزت محط  �أرز وعد�س، و�لمقدم  �لب�ضيط �لمكون من 

�أنظار �لجميع. بماذ� يفكر هوؤالء، �ضاأل �ضالك نف�ضه مرتعد�ً، وهو ي�ضغط بو��ضطة �إبهام �ليد 

و�ل�ضبابة و�الإ�ضبع �الأو�ضط ، على كل لقمة يزدردها، ليجعل منها كومة �ضغيرة مكونة من �أرز 

ومرق عد�س. هل �ضترتعد �أو�ضالهم �أي�ضاً، لو ُقدر لهم قر�ءة ما يدور في مخيلة عزت من 

�أفكار؟ ومهما كانت �لحال، ففي هذه �لليلة، �أرق �ضالك، ولم يغم�س جفناً.

�صاه نور�ني يتخذ موقفًا مناوئًا لجالل �لدين  في �ل�ضباح، دخل �ضاه نور�ني �ل�ضف 

بالتلفيعة،  يديه  كلتا  يم�ضح  �لذقن،  �الأ�ضهب  �لمعلم  نور�ني،  �ضاه  ور�ح  يوم.  كل  في  كعادته 

�أثناء  �لدينية،  �لمدر�ضة  در��ضته في  �ضني  �أحد�ثها من  م�ضتقاة  برو�ية ق�ضة  �لدر�س  و�بتد�أ 

�أن �لمجاهدين ��ضت�ضهدو� من غير  �أفغان�ضتان. وختم ق�ضته، بخال�ضة مفادها  �لحرب في 

�أن يح�ضلو� على ما ي�ضتحقون من �أجر دنيوي، وب�ضفتهم �ضهد�ء، فاإنهم خلفو� ور�ئهم �أيتاماً، 

�أم�ضو� قاعدين على �الأر�س في �لمد�ر�س �لمختلفة. ولم يفته �أن يذكر، �أن رفاقه كانو� قد 

�ألحو� عليه، ودفعوه دفعاً، �آنذ�ك، للم�ضاركة في هذه �لحرب، بيد �أن �لحظ حالفه، وعاد من 

�لجبهة �ضالماً. وم�ضى يقول، بنبرة محذرة، �إنه �آثر �الآن، �لكفاح بالقلم ولي�س بال�ضيف، ور�ح 

يلوح للتالميذ بقلمه.

و�أدرك �ضالك ما �أر�د �لمعلم قوله، �أر�د �أن يقول لهم: �إن �لمرء ي�ضتطيع �لجهاد �ضلمياً وبال 

قاتل ومقتول، قال ذلك و�أنظاره ترقب منارة �لجامع �لمنت�ضبة ب�ضموخ وكبرياء؛ �إن �هلل هو 

�لذي يرعاها ويمن عليها بالمتانة؛ ففي هذ� �لعلو �ل�ضاهق، فاإن �لمرء يقترب كثير�ً من رب 

�لكون. بعد �ال�ضتماع �إلى هذه �لق�ضة، �ن�ضرح �ضدر �ضالك، و�ضعر بغبطة عارمة �� ت�ضيطر عليه.

في ع�ضر �ليوم �لتالي، وفي خارج �ل�ضف �لمدر�ضي، وفي ظل �إحدى �أ�ضجار �لحديقة، 

�إلى مدر�ضة غير  �آخرين، ينتميان، على ما بد�،  لحظ �ضالك جالل �لدين وعزت وتلميذين 

بينة، حين  ب�ضرعة  �لمجموعة  ما. وتفرقت  �أمر�ً  كانو� يخفون  لو  يتهام�ضون، كما  مدر�ضته، 

بادرها �ضالك بال�ضالم، وكان عزت هو �لفتى �لوحيد، �لذي �أقبل عليه من�ضرح �لوجه، ومرحباً 

ب�ضاأنه،  يتهام�ضون  كانون  ما  ��ضتطالع  في  برغبته  �ضالك،  و�أخبره  �لمعهودة.  بابت�ضامته  به 

على  �لما�ضية.  �لليلة  باله خالل  �ضغلت  قد  كثيرة  �أ�ضئلة  وكانت  ي�ضمرون.  مما  وفزعه من 

�لقريب من  �لجامع  �إمام  �إن  �أ�ضاًل.  �لمدر�ضة  تاأ�ضي�س  �أر�د �ضالك معرفة زمن  �آخر،  �ضعيد 

�أجاب عزت  �إعطاء �لجو�ب �ل�ضافي على هذ� �ل�ضوؤ�ل،  �لمدر�ضة هو �ل�ضخ�س �لقادر على 

بنبرة و�ثقة، وهو يقود �ضديقه �لفتى مم�ضكاً يده.

�لمدر�ضة  �أن  �ضارحاً،  �الإمام  قال  معدودة،  دقائق  مرور  بعد  دخاله  �لذي  �لجامع،  وفي 

�لنظامية، �لتي جرى تاأ�ضي�ضها في بغد�د عام 1067، هي �لنو�ة �لحقيقة، �لتي تولدت عنها 

باقي �لمد�ر�س. وكان مر�د �لعلماء، �لقائمين بالتدري�س في هذه �لمدر�ضة، يكمن في تعليم 

بعلم  �لم�ضمى  �لعلم،  �لمدر�ضة ذلك  �إد�ريين وق�ضاة. كما تطور، في هذه  وتخريج موظفين 

�لخالف، �أي تطور بين جدر�نها ذلك �لعلم، �لذي بات مادة �أ�ضا�ضية، بالن�ضبة لتعليم �لق�ضاة. 

للتعاي�س  �لعلم، و�ضيلة منا�ضبة  �إذ� كان هذ�  �لجو�ب، عما  ي�ضتطع  لم  �لجامع،  �إمام  �أن  بيد 

ب�ضالم، ووئام، �أو �أن �لهدف منه كان يكمن، في �ال�ضتحو�ذ على �لبالغة �لتي ي�ضتخدمها �لمرء 

ك�ضالح يفحم به خ�ضومه.

�ضالة  الأد�ء  �لمنا�ضب  �لوقت  في  �لمدر�ضة  �إلى  �الثنان  عاد  فقد  �لحال،  كانت  ومهما 

�لع�ضاء. وكان ر�أ�س �ضالك قد �ُضِدَع من كثرة �الأ�ضئلة، �لتي ت�ضغله. ولم يدم �الأمر طوياًل، حتى 

ر�ح ي�ضجد في �ضياق �أد�ءه �ضعائر �ل�ضالة.

لقد كان �ضالك م�ضر�ً على معرفة �الأمر بنحو دقيق. وهكذ�، وبعد تردد، و�ضد وجذب، 

ت�ضجع، �أخير�ً، وعزم على زيارة مدير �لمدر�ضة، موالنا ر�ضوي. وحينما دخل عليه �ضالك، 

وجده ينحني على كر��س �متحان كان قد �أر�ضله �إليه �تحاد �لمد�ر�س. ور�أى �ضالك �لمدير، 

ير�ضف من قدح بين يديه، �ضيئاً من ع�ضير �لرمان، ويرتدي بدلة �ل�ضيرو�ني �لتقليدية في 

�لهند وباك�ضتان، هذ� في حين كان جهاز �لكمبيوتر، �لموجود في حجرة �ضغيرة، يعمل. ور�ح 

يم�ضح، بيده �ليمنى، لحيته �لتي ترك فيها �ل�ضيب �أثر�ً كبير�ً، وكانت عيناه، �للتان ر�أتا �لكثير 

من �الأماكن �لمقد�ضة، تنمان عن �إرهاق و��ضح. وحينما تفح�س �لمدير �ضالك، ر�أى في عينيه 

نظرة تنم عن ��ضتف�ضار ملح، وبالتالي، ما كان منه �إال �أن رد على ��ضتف�ضاره بجو�ب مفاده 

�أن علم �لخالف لم ينجح، ولالأ�ضف، في �لحفاظ على حيويته وديمومته. ففي وقت مبكر، 

ل�ضد  �ال�ضتخد�م، وخ�ضرت قوتها، كح�ضن ح�ضين،  �ضوء  �إلى  �لنظامية،  �لمدر�ضة  تعر�ضت 

��ضتفحال حركة �ل�ضيعة، وللوقوف، �أي�ضاً، في وجه »زندقة« �لمعتزلة. وعلى حين فجاأة، توقف 

جهاز �لكمبيوتر عن �لعمل �� ب�ضبب �نقطاع �لتيار �لكهربائي! وكيفما كانت �لحال، لقد فهم 

�ضالك حقيقًة تفيد �أن: �لمد�ر�س ال تهدف �إلى ن�ضر �لتعليم فقط، بل هي ت�ضعى �إلى تحقيق 

�أمور �أخرى �أي�ضاً.

من  تلميذ�ً  �لتالي،  �ليوم  في  �ضالك،  �لتقى  �ل�ضافي،  �لجو�ب  عن  تفتي�ضه  �ضياق  وفي 

تالميذ مدر�ضة مجاورة، م�ضادفة. وكان هذ� �لفتى قد ��ضتهز�أ ب�ضالك ور�ح ي�ضبهه ب� ببغاء 

�أن يكون عفوياً،  �لت�ضبيه يا ترى؟ وبنحو يكاد  من ببغاو�ت �لجنة. ولكن، ما هو �ضبب هذ� 

�متدت يده �إلى عمامته �لخ�ضر�ء، ور�ح يفكر بالدعوة �الإ�ضالمية �� حركته �لقوية �لد�عية �إلى 

�لكفاح من �أجل حقوق �لم�ضلمين. وكان �أحد �لتالميذ، قد �أكد عليه، بنحو قوي، �أن �أنماط 

�لحياة �لتقليدية تقود �إلى �ل�ضالل؛ فزيارة �لمز�ر�ت محرمة �ضرعاً، مثلها في ذلك مثل �لبدع 

�ضالك  جبين  و�أخذ  منهم.  �ل�ضفاعة  وطلب  بالموتى  �لدعو�ت  في  �لتو�ضل  بدعة  �لجديدة، 

يت�ضبب عرقاً، فهو ال يريد، باأي حال من �الأحو�ل، �أن يكون في عد�د �لمرتدين. ولكن، �أنَّى له 

�أن يعرف ما هي �لعقيدة، �لمنحرفة، �لفا�ضدة، وما هو �الإيمان �لقويم؟

وَولَّى �الأْدباَر، باأق�ضى �ضرعة ممكنٍة. وو�ضل، من ثم، �إلى مكان �الإقامة، مقطوع �لنف�س. 

وبعدما ��ضترد �أنفا�ضه، ودخل غرفته، ر�ح يروي على عبد �لم�ضطفى، �ضديقه �لمنكب دوماً 

و�أبد�ً على قر�ءة �لكتب، ما ِقيل له قبل برهة من �لزمن. �إال �أن �ضاحبه هذ�، رد عليه قائاًل 

باقت�ضاب، �إن �لتكفير لي�س ظاهرة جديدة �أبد�ً، كما بين �بن تيمية (�لمتوفى �لعام 1327) في 

مدر�ضة د�ر �لعلوم �بن �ضينا، 

الهور، باك�ضتان
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ر�ضائله وموؤلفاته. و�الأمر �الأكيد هو �أن �لنقا�ضات �ل�ضاخبة، حول �لتناق�س بين تقليد �لتر�ث 

بنحو �ضارم، وحق �الجتهاد ب�ضورة حرة، مو�ضوع عرفه �لمجتمع منذ عهد قديم. وو��ضل 

حديثه، بعينين تُ�ِضّعاِن �ضرر�ً، فبين �أن �لمو�ضوع بالن�ضبة لنا هو: �أن �لنبي ال يز�ل حياً، بين 

ظهر�نينا، و�أنه موجود في كل مكان. �أما بالن�ضبة لالآخرين، �لملتزمين بتقليد مدر�ضة ديوبند، 

و�لتي ُعرف عنها  نيودلهي،  �لقريبة من  �إن�ضاوؤها عام 1٨67، في مدينة ديوبند  �لتي جرى 

�أنها مدر�ضة فكرية عميقة �لجذور طبعت كل خريج منها بطبعها �لعلمي �لخا�س. فاإن حبيب 

�هلل قد مات ميتة طبيعية، وبالتالي، فال حاجة لمناق�ضة �لمو�ضوع باأكثر من هذ�. لقد ُغلب 

على �أمره. فما هو �الأ�ضلوب �لمنا�ضب، �لذي يتعين عليه، �الآن، �أتباعه، في �لتعامل مع هذه 

�لمعلومات؟

وبكل هذه �الأفكار، �لتي د�رت في خاطره، غادر �لغرفة. و�أخذت خطو�ته تت�ضارع بنحو 

�أر�د  يغادر،  �أن  وقبل  مكتبه.  باب  يو�ضد  �أن  و�ضك  على  ر�ضوي،  موالنا  ر�أي  ملحوظ، حين 

وبانفعال  منه.  �ضمعه  �لذي  �لجو�ب،  عن  ر��ضياً  �ضالك،  كان  �إذ�  ما  معرفة،  ر�ضوي  موالنا 

بين و��ضطر�ب ملحوظ، روى �لفتى �لمز�عم �لمثيرة للقلق، �لتي �ضمعها �أثناء لقائه بالتلميذ 

�لغريب. وما كان من مدير �لمدر�ضة، �إال �أن ي�ضع يده �لروؤوفة على كتف �ضالك، تعبير�ً عن 

تعاطفه معه، ويحدثه عن �ل�ضر�عات �لد�ئرة بين �ضفوف �لم�ضلمين، منذ ثمانينات �لقرن 

�لع�ضرين، وتفاقم هذه �ل�ضر�عات، وتحولها �إلى مناو�ضات د�مية، بعدما �أ�ضعل �أو�رها، قانون 

�إهانة �لذ�ت �الإلهية، �لم�ضرع عام 1٩٨6. و�أطلق �لمعلم تنهيدة عميقة، ور�ح يقول: وكثير�ً 

ما كانت هذه �ل�ضر�عات تندلع �إما �أثناء �إحياء ذكرى رجل �ضوفي متوفى، �أو تنظيم �ل�ضيعة، 

مو�كب عز�ء ومجال�س تعزية، في �ضهر محرم، �أو خالل �الحتفال بمولد حبيب �هلل، �لنبي 

محمد، �ضلى �هلل عليه و�ضلم. وبعد تلكوؤ د�م برهة طويلة من �لزمن، تجر�أ �ضالك، ور�ح ي�ضاأل، 

�إذ� كان بالم�ضتطاع، ردع هذه �ل�ضر�عات، فيما لو ��ضتعان �لمرء بعلم �لخالف. وبروح  ما 

�أبوية، م�ضح موالنا على �ضعر �لفتى، و��ضفاً �إياه باأنه تلميذ �ضغوف بالتعلم و�لمعرفة.

وبعدما تو�رت �ل�ضم�س خلف �الأفق، وبان �ل�ضفق �الأحمر، ر�ح بع�س �لفتية يمار�ضون لعبة 

كرة �لري�ضة، في ِفناء �لمدر�ضة. ولم يدم �الأمر طوياًل، حتى ر�ح �لموؤذن يعلن عن بدء �ضالة 

�لع�ضاء. وفي حين كانت �لطيور قد �أخذت تلتجئ �إلى �أوكارها، في �أعالي �ل�ضجر، كان �لجميع 

يحثون �لخطى، باتجاه �لم�ضجد.

�لدرو�س، �ضمع �ضالك بده�ضة كبيرة، �ضوت عزت  �لتالي، وبعد �النتهاء من  �ليوم  وفي 

ي�ضل �إليه من مكتب موالنا ر�ضوي. وكانت هذه �لمفاجاأة قد دفعته الأن يلقي، من خلف �لباب، 

�أي�ضاً،  موجود،  �لدين  �أن جالل  �الآن،  ر�أى،  فقد  للده�ضة،  ويا  �لمكتب.  على  نظرة خاطفة 

هاهنا. وفي حين رحبت �لجماعة، ب�ضالك ترحيباً حار�ً، نظر �إليه عزت نظرة م�ضجعة.

وخطرت على بال موالنا ر�ضوي مقدمة �بن خلدون، وبالتالي، فقد �أ�ضار موالنا، �إلى �أن 

هذ� �لعاِلم �لكبير، �لذي عا�س في �لقرون �لو�ضطى (�لمتوفى عام 1406)، قد ق�ضم �لعلوم 

�إلى علوم نقلية، وعلوم عقلية، وعلوم دينية، و�أخرى دنيوية. �أما �لعلوم �لنقلية، فما هي في 

�لو�قع، م�ضى موالنا يقول، �إال تلك �لعلوم �لتي ن�ضاأت بف�ضل �لقانون، �لذي �ألهمنا �إياه �هلل 

علوم  �لعلوم  هذه  �ضمن  وتدخل  �لر�ضول؛  و�ضنة  �لقر�آن  من  ن�ضتقيه  �أن  �إلى  وهد�نا  تعالى، 

�أخرى م�ضاعدة، من قبيل �لنحو وتركيب �لجمل. �أما �لعلوم �لعقلية، �أعني �لعلوم، �ل�ضبيهة 

بعلم �لمنطق، و�لفل�ضفة، وعلم �لفلك، و�لطب، و�لريا�ضيات، وعلوم ما ور�ء �لطبيعة، فاإنها 

�إ�ضالمية  �أي�ضاً، وعلى عقائد هي لي�ضت  علوم تقوم على ما هو موروث، من �الأمم �الأخرى 

بال�ضرورة. وكرد فعل عفوي على ما �ضمعه من موالنا ر�ضوي، عن م�ضادر �لعلوم �لعقلية، 

تنحنح جالل �لدين با�ضطر�ب بين.

وم�ضى موالنا ر�ضوي يقول: �إن �الختالف بين كال �الأ�ضلوبين في ك�ضب �لمعرفة، يكمن 

للعلوم  بالن�ضبة  �لحال،  هي  (كما  �إلهي،  م�ضدرهما  كان  �إذ�  ما  �أي  م�ضدريهما،  في  فقط، 

�لتقليدية �الإ�ضالمية) وما �إذ� كانت هذه �لعلوم، مجرد معارف، �هتدى �إليها �الإن�ضان، بمح�س 

�إلى عزت،  �أخذ �ضالك يحك لحيته غير �لمحلوقة، وينظر، بعينين م�ضتغربتين،  �جتهاد�ته. 

�لذي كان ينظر، من ناحيته، �إلى جالل �لدين، م�ضتطلعاً ردود فعله على ما ي�ضمع من موالنا 

ر�ضوي. هل معنى هذ� كله، �أن �لمدر�ضة �لمجاورة، تدر�ُس �لعلوم �لموروثَة، فقط؟ �ضاأل �ضالك 

بنحو عفوي، وبال �إر�دة منه. وكان رد عزت قد حظي بتثمين جالل �لدين: �لمعرفة يعثر عليها 

�لمرء في �لعلوم �لتقليدية فقط! بيد �أن هذ� �لر�أي، �لمخالف جملة وتف�ضياًل، �أذهل �ضالك 

ثانية، وتركه حائر�ً مرة �أخرى.

وبينما يحول �ضالك نظرته �ضوب �لعيادة �لطبية �لخا�ضة، �لمجاورة للمدر�ضة، ��ضتاأنف 

تكوين  نف�ضها في حقبة  �لعقلية قد فر�ضت  �لعلوم  �أن هذه  يوؤكد على  ور�ح  موالنا حديثه، 

�لموجودة  بالم�ضبحة  يت�ضلى  وببهجة ملحوظة، م�ضى موالنا ر�ضوي  �لهندية.  �الإمبر�طورية 

من  �لكثيرة  �لماليين  تاأييد  ك�ضب  باالإمكان  كان  ما  فقط،  فبالقر�آن  �لمجعدة.  �أ�ضابعه  بين 

�لهندو�س. وبهذ� �لمعنى، كانت �لعلوم �لعقلية، هي، فقط، �لعلوم �لمنا�ضبة، لنجاح �لعمليات 

�لو��ضعة، �ل�ضرورية، لتحقيق �لتعاي�س �ل�ضلمي، بين �لثقافات �لمختلفة. �إال �أن جالل �لدين 

�ضالك  �آثر  تبعه عزت،  وفي حين  �لحا�ضرين.  توديع  في  رغبته  و��ضح، عن  باإ�ضر�ر  �أعلن، 

�لمخيب �الآمال، �لبقاء في مكانه.

و��ضتاأنف  �لركبتين،  يغطي  قمي�س  تحت  �لمخفي  بنطلونه  ر�ضوي حز�م  موالنا  وو�ضب 

�لثالث  �الإ�ضالمية  �لممالك  في  �لُمْعتََّمدة  �لدر��ضية،  �لكتب  توحدت  وهكذ�  قائاًل:  حديثه 

ب�ضكل تام تقريباً: �أعني في �لدولة �لعثمانية و�لفار�ضية و�لمغولية. وفي �لمقام �الأول، تن�ضحب 

هذه �لحقيقة، على �لموؤلفات �لخا�ضة بالفل�ضفة وبعلم �لكالم و�لريا�ضيات. ولبرهة وجيزة 

خف�س �ضالك نظرته، ور�ح يفكر بعزت. وم�ضى موالنا يقول ل�ضالك، بعد �أن تنحنح ب�ضوت 

خفي�س: �إن �لو�جب يقت�ضي منه �أن يهياأ نف�ضه لالمتحانات. �لتي لن تُعار فيها �أهمية ذ�ت 

بال، للن�ضو�س �لتي خلفها، �لم�ضاهير من �أو�ئل �ل�ضلف. فكما هو معروف، فاإن هذه �لن�ضو�س 

�لمعيارية، كانت قد حفزت مختلف �لعلماء، على �ضرحها وتف�ضيرها، و�لتعليق عليها. �إن هذه 

�لوقوف  من  �لمهتَم،  ْكن  وتُمَّ �لمعيارية،  �لن�ضو�س  مغاليق  تفتح  �لتي  �لثانوية، هي  �الأدبيات 

بي�ضر، على جوهر مر�ميها. كما يتبين من هذه �الأدبيات �لثانوية، ماهية �لم�ضائل �لمختلفة، 

�الأفكار،  مبلبل  حائر�ً،  �ضالك  كان  لقد  و�لمكان.  �لزمان  باختالفات  طرحها،  جرى  �لتي 

وبالتالي، فاإنه ما كان في حال ي�ضمح، له متابعة كلمات معلمه، وهكذ�، فاإنه �ضرعان ما غادر 

�لمكتب.

وفي خارج �لمكتب، وفي فناء �لمدر�ضة، على وجه �لتحديد، �لتقى �ضالك بعزت، �لذي 

�لقوي في  �لطلب،  وبفعل هذ�  �لتردد، على موالنا ر�ضوي.  �لتقليل من  ب�ضرورة  �ألح عليه، 

�إلحاحه، ما كان �ضالك قادر�ً على �لحديث �إلى عزت، ب�ضاأن ما قاله له موالنا ر�ضوي، عن 

�لكنز �لعظيم، �لذي خلفه �أولئك �لعلماء، �لذين عا�ضو� في �إير�ن و�آ�ضيا �لو�ضطى، في �لقرنين 

�لتقليدية.  �لعلوم  �ن�ضب �هتمامهم، على در��ضة و�ضرح  و�لر�بع ع�ضر، و�لذين  �لثالث ع�ضر 

وب�ضوت خفي�س، همهم �ضالك بعبارة، تفيد باأنه عقد �لعزم، على تمكين �لمدر�ضة، من �لعودة 

مدر�ضة د�ر �لعلوم �بن �ضينا، 

الهور، باك�ضتان
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مدر�ضة د�ر �لعلوم �بن �ضينا، 

الهور، باك�ضتان
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�إلى ما�ضيها �لتليد، وع�ضرها �لذهبي، حين كانت ب�ضتاناً ز�هياً ز�هر�ً. وبغ�ضب بين، �ضرخ 

عزت، �ضائاًل ما �إذ� كان �ضالك، يريد منا�ضرة برويز م�ضرف، �لذي يحارب �لمدر�ضة نزوالً 

على رغبة �لواليات �لمتحدة �الأمريكية. ومن ثم، �أد�ر عزت �إليه ظهره، وولى. وكان ر�أ�س �ضالك 

يموج باالأفكار و�لظنون. لماذ� ت�ضرف عزت بهذ� �لنحو يا ترى؟

وفي �ضبيحة �ليوم �لتالي، كان در�س �ضالك، ي�ضتمل على محا�ضرة، تدر�س منطق �أر�ضطو، 

�لميز�ني�ة،  �لمرق�ات  �لمو�ضوم  �آبادي في موؤلف�ه  �إمام خير  �عتم�اد�ً على ما عر�ض�ه ف�ض�ل 

(�لمتوفى عام 1٨2٨/1244) �� و�لذي هو �خت�ضاٌر للموؤلفين �لمو�ضومين „�لر�ضالة �ل�ضم�ضية 

يالحظ  �لموؤَّلفين،  هذين  طبيعة  ومن  �لمنطق“  علم  في  „تهذيب  و  �لمنطقية“  �لقو�عد  في 

�لمرء، بي�ضر، �أن �لمحا�ضرة كانت تعتمد على مر�جع، تناولت �لمنطق وعلم �لكالم (�لفل�ضفة)، 

في �لقرن �لثالث ع�ضر، على وجه �لتحديد. وكان عزت حا�ضر�ً، �أي�ضاً، في هذه �لمحا�ضرة. 

�الأمر.  بادئ  في  �ضفة،  ببنت  ينب�ضو�  ولم  �ضاغية،  �أذناً  �لمحا�ضرة  �أع��ارو�  �لتالميذ  وكان 

�أن �ضالك ظل يتمايل على ح�ضيرته  �إال  للنقا�س وتبادل �الآر�ء.  فالمحا�ضرة ما كانت حلبة 

تارة يميناً وتارة �ضماالً بفعل ��ضطر�به. ولم يدم �الأمر طوياًل، حتى ر�ح يقاطع �لمحا�ضر، 

رد  �الأخيرة، مجرد  �لتفتي�س  كانت حملة  لي�ضاأله: هل  �لمنبر،  على  من  للتالميذ  �لمتحدث 

في  مقت�ضباً  �ضوؤ�له  على  �لجو�ب  وجاء  �لطائفية؟  �لعنف  و�أعمال  �لنز�عات،  على  فعل، 

فحو�ه، �إلى حد ما، ومتذرعاً بر�أي مفاده، �أن ثمة �ختالفات بين �لمنطق �لمعتمد في هذه 

عن  تف�ضح  عزت  نظرة  كانت  حين  وفي  �لخا�س.  منطقها  للدولة  و�أن  تلك،  �أو  �لمدر�ضة 

غ�ضب عارم، �زد�د لدى �ضالك، حب �ال�ضتطالع، و�لرغبة في �لح�ضول على �إجابات �أكثر 

وتف�ضياًل. �إ�ضهاباً 

وبعد �نتهاء �لمحا�ضرة، وفي ظل هذه �لحالة �لمت�ضمة بتوتر ملحوظ، حث �ضالك �لخطى، 

رغبة منه في مقابلة موالنا ر�ضوي ثانية. وبعدما نقر على �لباب، ر�ح ي�ضاأل، بال لف ودور�ن، 

�إذ� كانت �لمدر�ضة قد مرت، في �لقرن �لر�بع ع�ضر، بتحوالت م�ضابهة. وو��ضل طرح  عما 

�الأ�ضئلة، فاأر�د �أن يتعرف على خ�ضائ�س �لمدر�ضة في �لع�ضر �لر�هن. وبفخر و�عتز�ز، نظر 

�لعجوز �إلى �ضالك، نظرة �أب حنون، يتلطف مع �بنه �لفتى، ور�ح يحدثه عن درو�س �لنظامي. 

ولي�س لهذه �لت�ضمية عالقة بالمدر�ضة �لنظامية في بغد�د، بل هي ت�ضير �إلى �لدرو�س، �لتي 

�أعلى من �ضاأنها �لمال نظام �لدين، �لمنحدر من لكناو، و�لمتوفى عام 174٨. فهذ� �لمال كان 

قد و�ضع خطة تدري�ضية، تتجاوب مع �لتحوالت �ل�ضيا�ضية، �لتي �ندلعت عقب ظهور جماعات 

جديدة، م�ضبعة بالروح �لوطنية، وموؤمنة ب�ضرورة �ل�ضد من �أزر عقيدتها، ومهتمة بتطبيق نظام 

�ضريبي مركزي، وم�ضرة على �أن تجعل من لغتها لغة معيارية. �أي وبعبارة مخت�ضرة: بما �أن 

هذه �لجماعات كانت قد خلقت لنف�ضها مناطق تخ�ضع لنفوذها و�ضلطانها، لذ� فاإنها كانت 

باأم�س �لحاجة، لنظام تعليمي ينا�ضب ت�ضور�تها وحاجاتها.

وفي �ليوم �لتالي، قابل �ضالك، وهو يم�ضك بيده �لخطط �لتدري�ضية، جالل �لدين، ور�ح 

ي�ضاأله، عن �الأ�ضباب، �لتي تدفع و�ضائل �الإعالم، للحديث عن �ضوء �لتعليم في �لمدر�ضة، وعما 

يجب �تخاذه للوقوف في وجه هذه �لظاهرة. �إال �أن جالل �لدين، �أ�ضار بيديه، �إ�ضارة تنم عن 

رف�ضه م�ضاركة �ضالك في �لر�أي، ون�ضحه ب�ضرورة زيارة مكتبة �لمدر�ضة. وفي �لمكتبة، �أعطاه 

بتاأ�ضي�س  �لم�ضتعمر و�ضروعه  �إحدى فقر�ته: بفعل تدخالت  تقول  كتاباً  �لعاملين فيها،  �أحد 

�أنظمة تعليمية جديدة، في �لن�ضف �لثاني من �لقرن �لتا�ضع ع�ضر، تر�جعت، بنحو كبير، �أهمية 

�لمد�ر�س »�لدينية« ب�ضفتها موؤ�ض�ضات تعليمية عامة.

وفي هذه �الأثناء، حث �ضالك �لخطى باتجاه دورة �لمياه. متى يا ترى، �ضيجري �لتخلي 

عن هذه �لبر�ميل �لبال�ضتيكية، �لمعباأة بالماء، �ل�ضروري للتطهر، و�ال�ضتعا�ضة عنها بالد�س 

�أو خرطوم �لماء؟ وفتح، وهو جال�س �لقرف�ضاء، حنفية �لماء بيده  �أي بالمر�ضة  �الإ�ضالمي، 

�ليمنى، وتطهر بيده �لي�ضرى. ور�ح، من ثم، يغ�ضل يده بالماء �لجاري.

وعاد �إلى �لمكتبة، وم�ضى يقر�أ في �لكتاب �لقديم �ضطور�ً تقول: وكما قيل، كان �لمطلوب 

فر�س  هو  �لتح�ضر،  ن�ضر  خاللها  من  يريدون  �أنهم  �لم�ضتعمرون،  زعم  �لتي  �لر�ضالة،  من 

ركب  عن  �ضيتخلف  �لر�ضالة،  هذه  مع  يتجاوب  ال  من  �أن  على  و�لتاأكيد  عالمية.  �أخالقية 

�لتقدم. ومنذ ذلك �لزمن باتت �لمد�ر�س »�لتقليدية« ت�ضمى مد�ر�س دينية. و�ضرعان ما خطر 

على باله هاهنا �بن خلدون، وتمييزه بين �الأمور �لدينية و�الأمور �لدنيوية. وكما بد� ل�ضالك، 

�ت�ضف �لمو�ضوع ب�ضيء من �لتعقيد. وحيال هذ� �لموقف �لمعقد، ما كان هناك بد من �أن 

يحك �ضالك ر�أ�ضه.

بنحو  بيده حزمة كتب مختلفة. وقال،  �لم�ضطفى، حاماًل  ثم، عبد  �لمكتبة، من  ودخل 

هام�ضي، وكاأنه قد قر�أ ما يجول بخلد �ضالك، وكيفما �تفق، ال �ضك �أن �لمد�ر�س �لبالغ عددها 

�لمطلوبة.  بالمعرفة  �ل�ضكان  تزود  �لبالد،  عموم  على  موزعة  مدر�ضة  �ألف  ثالثين  حو�لي 

�أو  �لعدد،  �لمحدودة  �لحكومية،  �لمد�ر�س  عن  تعو�ضنا  �لمد�ر�س  هذه  فاإن  �لنحو،  وبهذ� 

� �لمو�طنين  � �تفاقاً مع ما تقت�ضيه �لر�أفة و�أعمال �لبر �الإ�ضالمية  �لباهظة �لكلفة، وتمنح 

عامة، و�لفقر�ء منهم بنحو مخ�ضو�س، �لفر�ضة للتزود بالمعرفة. دخل عزت، �لمكان، بعد 

�ضرعان  �لح�ضار�ت«،  »�ضر�ع  �لمو�ضوم  �لكتاب  �لرف  من  �ضحب  �أن  وما  �لم�ضطفى،  عبد 

ما قال، ب�ضوت ينم عن ثقة كبيرة، �إن �لمد�ر�س �لفكرية �لكثيرة، �لتي تاأ�ض�ضت في �لحقبة 

�ال�ضتعمارية، لي�س لديها �لمقومات �ل�ضرورية لتحقيق �التفاق و�لتو�فق بين بع�ضها �لبع�س. 

من هنا، فاإن �الإ�ضالم �لحق، هو وحده �لقادر على تبديد ما بين هذه �لمد�ر�س �لفكرية، من 

�ختالف وتناف�س.

وعلى خلفية فزعه، من �لن�ضاطات �لد�ئرة، في محيط �لمدر�ضة، ��ضتدعى موالنا ر�ضوي، 

في هذه �الأثناء، �أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية، ودعاهم �إلى عقد �جتماع عاجل. وجرى تكليف 

�ضالك بمهمة تقديم �ل�ضاي للمجتمعين.

وخالل هذه �لجل�ضة، �لتي �ضمت كافة زمالئه �لمعلمين، �أمعن موالنا �لنظر في �لكر��س 

�ضهر  بدء  من  وجيزة  فترة  قبل  �أي  للتو،  طباعته  تمت  و�لذي  بمدر�ضته،  �لخا�س  �ل�ضهري، 

رم�ضان. �إن �لمو�رد �لمالية �لمتحققة من خالل �ل�ضدقات، �لتي تبرع بها �لجير�ن و�لتجار، لم 

ت�ضجل �أي نمو. بيد �أن علينا �أن ناأخذ باالعتبار �أن ثمة ب�ضائر كثيرة، ت�ضير �إلى �أننا �ضنح�ضل، 

عما قريب، على �لزكاة، �لتي يخ�ض�ضها لنا �لكثير من �الأفر�د، �لعائدين من دول �لخليج. 

عالوة على هذ�، فمنذ �لعام 1٩٨0، ح�ضلت �لمد�ر�س �لدينية، من �لم�ضادر �لحكومية، على 

جزء من �لزكاة، �لمتر�كمة في ميز�نياتها. �إن هذه �لتحويالت �لمالية �الإ�ضافية، بلغت حو�لي 

ثلث �لمو�رد �لمالية �ل�ضنوية.

�لمدر�ضة،  بناية  بفخامة  يفكر  ور�ح  �لبيانات،  هذه  �إلى  �نتباهه،  بكل  �ضالك،  و�أ�ضغى 

من ناحية، وببوؤ�س وجبات �لطعام، �لتي تقدم لهم يومياً من ناحية ثانية. وخطر على باله 

هاهنا، عيد �الأ�ضحى. وبرغم �أن موعد حلول هذ� �لعيد كان ال يز�ل بعيد�ً، �إال �أن �لتفكير 

به كان كافياً، الأن يتن�ضم �أخبار �لدم، �لذي �ضي�ضيح في كافة �أرجاء �لمدينة، بفعل �لذبائح 

�لكثيرة، �لتي �ضيقوم تالميذ �لمدر�ضة، بجمعها من على حافة �لطرقات. وعند ذ�ك، �ضيكون، 
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بم�ضتطاعهم، هم �أي�ضاً، تناول �لكثير من �للحوم. وفيما تر�ءت له هذه 

�ل�ضور، كانت معدته تعوي من �ضدة ما تقا�ضي من جوع.

و��ضتكى �أحد �لمعلمين، من �أن ما ت�ضهده �لمد�ر�س »�لدينية«، في 

دول �إ�ضالمية مختلفة، من تردي ملحوظ في �أو�ضاعها �القت�ضادية، 

يكمن في تاأميم موؤ�ض�ضات �لوقف �الإ�ضالمي. حقاً كان رد علماء �لدين 

على هذ� �لتطور، قد تج�ضد في توحيد �ضفوفهم. �إال �أنهم لم يفلحو�، 

في �إ�ضالح حال موؤ�ض�ضاتهم �لتعليمية وتحديث هياكلها، بنحو جذري. 

وو��ضل �لمعلم �ضرحه، فاأكد �أن �لخالفات و�لخ�ضومات بينهم كانت 

�ضديدة، و�أنها كانت تُعر�س على �لمالأ، بنحو متز�يد، وذلك من خالل 

ما يقدمون من درو�س ومناهج در��ضية. وكانت �الأحز�ب �لدينية، �لتي 

تخرج �لكثير من �أع�ضائها من �لمد�ر�س �لدينية، تنا�ضر، في بع�س 

�الأحايين، هذه �لتوجهات و�لممار�ضات.

ما  على  مو�فقته،  عن  ينمو  باأ�ضلوب  ر���ض��وي،  موالنا  وتنحنح 

بالمتاعب،  �لمثقل  وجهه  �ليمنى،  بيده  يم�ضح،  ور�ح  �لمعلم،  عر�ضه 

قد  �لمد�ر�س  �إن  يقول:  زميله  �ضمع  عندما  ف��زع  لكنه  و�ل�ضجون. 

�لمهم�ضين،  من  �الأعظم،  �لق�ضم  و��ضتقطبت  محيطها،  مع  تجاوبت 

�لذين، لوال �لمدر�ضة، لما كانت لديهم فر�س، للم�ضاركة في �لحياة 

�الجتماعية. فالم�ضاجد �لملحقة بهذه �لمد�ر�س � و�لتي يُقدر عددها، 

في باك�ضتان، بحو�لي مليون م�ضجد � كانت، حقاً، مر�كز مهمة، في 

��ضتقطاب وح�ضد، هذه �لجموع.

ونبهت هذه �لنقا�ضات، عقل �ضالك، و�أيقظته من حلمه بوجبات 

�لطعام �لد�ضمة. هل ِقيل فعاًل ما ت�ضور �أنه قد �ضمعه؟ فقبل ب�ضعة 

ي�ضغي  وهو  �ضمع،  قد  كان  �لما�ضي،  �لجمعة  يوم  وفي  فقط،  �أي��ام 

�إلى خطبة �لجمعة، �أحد �لوعاظ يدعو �إلى ت�ضعيد �لعمل �ل�ضيا�ضي، 

و�لن�ضال �ضد �لزنادقة، و�عتبار كل م�ضلم، يتبنى ر�أياً مخالفاً، كافر�ً. 

من هنا، ال غرو �أن ي�ضتقطب �لدر�س �لديني، وخطبة �لجمعة، جماهير 

غفيرة، ال ي�ضعها �لمكان عادة، من كثرة �لمتناف�ضين على ح�ضورها. 

و�عتقد �ضالك، وهو يت�ضور جوعاً، �أن معلميه يق�ضدون �أمور�ً مختلفة، 

وينا�ضلون، على جبهات متعددة، على ما يبدو.

�لد�ئر،  �لحو�ر  في  �ل�ضهباء،  �للحية  �ضاحب  نف�ضه،  و�أقحم 

مبادئ  فر�س  �إلى  ت�ضعى  �لعالمية،  �لتحديث  عملية  �أن  �إلى  م�ضير�ً 

�لقوى  في حفز  بالتالي،  تت�ضبب،  و�أنها  �أجمع،  �لعالم  على  موحدة، 

�لمحلية، �لمتدينة، على مقاومتها بكل ما �أوتيت من قوة. و�لمالحظ 

�لدولة،  هيمنة  في  بالتو�ضع  يطالب  �لبع�س  �أن  هو  �عتقاده،  ح�ضب 

�لثقافية  خ�ضو�ضيته  على  بالحفاظ  يطالب  �الآخ��ر،  �لبع�س  و�أن 

�ضد  تنا�ضل  �لمد�ر�س،  من  �لكثير  �أن  ن��رى  وهكذ�،  و�ل�ضيا�ضية. 

�لمالية  �لمو�رد  �أنها تت�ضارع وتتخا�ضم فيما بينها، على  �أو  �لدولة، 

�لنادرة.

وبعد �ضماعه هذه �لتعليقات، نه�س موالنا ر�ضوي فجاأة، وتدخل 

�إن مدر�ضته تطورت، منذ  �لنقا�ضات، قائاًل ب�ضوت �ضارم:  في هذه 

�لمد�ر�س  بها  تقتدي  نموذجية،  تعليمية  موؤ�ض�ضة  وغدت  تاأ�ضي�ضها، 

�الأخرى، و�أنه �ضيبذل ق�ضارى جهده، لكي تحافظ هذه �لمدر�ضة، على 

م�ضتو�ها �لمرموق. �إن كل �إن�ضان، يحتاج �إلى تعليم ر�ٍق، و�آفاق تب�ضر 

�لمختفيتين خلف حو�جبه  �لمجهدتين،  عيناه  وبعدما حك  بالخير. 

�لكثيفة، ��ضتاأنف موالنا ر�ضوي حديثه، ب�ضوت ينم عن قناعة �أكيدة: 

�لتمدن  تحقيق  بمفرده،  ي�ضتطيع،  ال  �لدر��ضي،  �لمنهج  تطوير  �إن 

و�الإ�ضالح. �إن �لمعلمين �أي�ضاً، مطالبون باأن يغيرو� حالهم!

و�نتبه �ضالك �إلى �أن جالل �لدين في حالة غ�ضب عارم. ولكن، 

ما هو �الأمر �لذي �أثاره يا ترى؟ �ضاأل �ضالك نف�ضه، من غير �أن يجهد 

نف�ضه، في معرفة �ل�ضبب، و�لوقوف على �لجو�ب �لمحتمل.

منا�ضبة،  عمل  فر�ضة  على  �لح�ضول  �إن  يقول:  موالنا  وم�ضى 

ينطوي على �ضعوبات كبيرة، بالن�ضب للخريجين �ل�ضباب. �أ�ضف �إلى 

هذ�، �أن هناك �إيديولوجيا �ضلفية تزد�د قوة، من يوم الآخر. علماً �أن 

هذه �الإيديولوجية تف�ضح عن نف�ضها، من خالل �أ�ضكال �للحى و�ضنوف 

�لعائدين من �لدول �لخليجية. على  �لمالب�س، �لد�رجة في �ضفوف 

�ضعيد �آخر، فاإن �لمالحظ هو �أن هوؤالء �لعمال �لعائدين �إلى وطنهم، 

�أثناء  كبير،  وبعناء  بعرق جبينهم،  �لمال،  ر�أ�س  من  �ضيئاً  قد جمعو�، 

عملهم في دول �لخليج، و�ضارو� يتد�فعون، على مز�ولة �لن�ضاط في 

�أخرى في  قطاعات �قت�ضادية، كانت تهيمن عليها، فئات �جتماعية 

�ضالف �الأيام. من ناحية �أخرى، فاإن �أعمال �لعنف، �لد�ئرة رحاها بين 

�أبناء �ل�ضنة و�ل�ضيعة ت�ضكل، بالن�ضبة له، موؤ�ضر�ً و��ضحاً، على �أن ثمة 

قوى �أجنبية، توؤجج لهيب هذه �ل�ضر�عات. وبح�ضب وجهة نظره، فاإن 

وجود هذ� �لتدخل �الأجنبي، �أمٌر ال حاجة للتدليل عليه، فهو معروف 

لدى �لجميع.

وم�ضى موالنا ر�ضوي، وقد �حتقن وجهه بالدم، في هذه �الأثناء من 

�ضدة غ�ضبه، ي�ضنع على �أولئك �الأفر�د، �لذين يزيدون �الأمر تعقيد�ً. 

فبرغم �أنهم ال يفقهون كثير�ً بعلوم �لدين، �إال �أنهم يتزعمون حركات 

�لفقهاء  كبار  خلف  لما  طبقاً  يت�ضرفون  باأنهم  مدعين  �لمقاومة، 

�لم�ضلمين، من �آر�ء وتعاليم. ويرتقي بع�س �لمجرمين، من حين الآخر، 

فيتقلدون منا�ضب مهمة في �لمجتمع. وال غرو، في �أن �لمد�ر�س ال 

الآخر،  حين  من  تحتملها،  لكنها  �لقبيل،  هذ�  من  بتطور�ت  ترحب، 

وذلك الأن هوؤالء �الأفر�د، يقدمون لها يد �لم�ضاعدة، وي�ضددون عنها، 

بع�س ما بذمتها من ديون.

وب�ضكل بين، �بتل جبين جالل �لدين عرقاً، حين ر�ح موالنا يردد 

�ل��والء�ت  تركيبة  حتى  نعم،  �إنجليزي.  موؤَّلَف  من  م�ضتقاة  مقوالت، 

و�لقبيلة  �الأ�ضرة  قبيل  من  موؤ�ض�ضات  في  عليها  �لمتعارف  �لموروثة، 

لَدون، يمكن �أن ت�ضبح مجاالً  و�لرو�بط �لتي ينتظم فيها �لعلماء �لُمقَّ

�الأم��ر: فحين  في  ما  كل  ولي�س هذ� هو  �لنية.  �ضيئة  عنا�ضر  لتغلل 

�لم�ضوؤولة عن  �لموؤ�ض�ضة  باعتبارها  �أد�ء مهمتها،  في  �لدولة،  تف�ضل 

�إ�ضاعة �ل�ضالم، وتعزيز �لرفاهية، وتحقيق �لعد�لة، فاإن من �لمحتمل 

�أن ينجح �لجناة، في �لتذرع بالدين، لتبرير ما ينفذون، من �عتد�ء�ت 

حمى  عن  ي��ذودون  �لذين  وحدهم،  هم  �أنهم  مت�ضورين،   � وهجمات 

�الإ�ضالم. وال غرو في �أنهم يغررون في هذ� �ل�ضياق، بتالميذ �لمد�ر�س 

�الأبرياء، لتنفيذ ماآربهم �الإجر�مية! �إن هذه �أمور�ً، ال يجوز �ل�ضكوت 

�لغ�ضب  منه  يبان  و�ِج��ٍف،  ب�ضوٍت  ر�ضوي،  موالنا  �أك��د  �أب��د�ً،  عنها 

�أن  و�النفعال. وهكذ�، وب�ضبب هذه �لم�ضاعر �لجيا�ضة، توجب عليه 

يمد يده �إلى عمامته �لمائلة ليعيد ترتيبها من جديد.

وحين رجع �إلى �لغرفة، تحدث �ضالك �إلى رفاقه، عن �نطباعاته 

�لحائرة، و�أفكاره �لمبلبلة. و�ت�ضفت �ضاعات �لليل باال�ضطر�ب فعاًل. 

�أنه  وذلك العتقاده  الآخر،  �لغرفة، من حين  باب  يفتح  �ضالك،  وكان 

ي�ضمع �أ�ضو�ت، تاأتي من خلف �لباب. ولحظ في ظالم �لليل، فجاأة، 

ب�ضعة �ضخو�س هاربة. وكانت هذه �ل�ضخو�س قد ت�ضترت خلف تلفيعة 

وطاقية تدلت على وجهها، ور�حت تحث �لخطى باتجاه �لباحة �لتي 

عليهم �أن يجتازوها، لكي ي�ضلو� �إلى �ل�ضارع �لعام. وخطر على بال 

�ضالك، �أنه ر�أى، في �ضابق �الأيام، حركة �ليد، �لتي �أر�د �أحد �لرجال 

باأ�ضرع  �لمهمة  تنفيذ  �ل�ضبان من خاللها، حث �ضحبه على �ضرورة 

َره بجالل �لدين. وحالما فرغت  وقت ممكن. وكان �ضبح �أخر قد َذكَّ

�لباحة من هذه �الأ�ضباح، وباتت ف�ضاًء ال حركة فيه، و�ضل �إلى �ضمعه 

�لكالب،  عوي  فيه  يختلط  محركات،  �ضجيج  �لمدر�ضة،  خ��ارج  من 

وطقطقة �لري�ضكات.

وفي �ضبيحة �ليوم �لثاني، ما كان لعزت �أثر في �لفناء. وهكذ�، 

�لمطمئنة،  غير  �لمرتبكة،  �ضالك  �أن��ظ��ار  ر�ح��ت  ذل��ك،  من  وب��دالً 

تتركز على عبد �لم�ضطفى، �لذي كان هائج �لم�ضاعر. وو�ضع عبد 

�لم�ضطفى بين ناظري �ضالك، �ضحيفة تنقل خبر�ً مفاده: �أن �إحدى 

�أ�ضفر عن   � �إلى هجوم م�ضلح  �لع�ضكرية تعر�ضت، مجدد�ً،  �لقو�عد 

�ضقوط عدد كبير من �لقتلى. لقد تجمدت �لدماء في عروق �ضالك. 

ومن فرط هلعه، لم تنفع كثير�ً، محاوالت عبد �لم�ضطفى لتهدئته، 

من خالل تاأكيده على �أنه يف�ضل زيارة �لمكتبة، على �لت�ضكع ب�ضحبة 

�أفر�د على �ضاكلة عزت.

�إال �أنه كان �ضعيد�ً فعاًل، حين �أب�ضرت عيناه �لمرهقتين، في �ليوم 

�لتالي، عزت يتجول في ربوع �لمدر�ضة. و�لتقت نظر�تهم، للحظات 

وجيزة فقط، فعزت كان م�ضتغرقاً باأفكاره، على ما بد�. وبعد برهة 

وجيزة، طلب مدير �لمكتب من �ضالك �أن ياأتي �إليه، الأن لديه ر�ضالة 

وكانت  فيها.  يقر�أ  ور�ح  �لر�ضالة  �ضالك  فتح  ما  و�ضرعان  �أبيه.  من 

بنحو  يتز�يد  �أخ��ذ  غمه  �أن  بيد  فعاًل،  �أفرحته  قد  �الأول��ى  �ل�ضطور 

ملحوظ. و�ضيطرت عليه عالمات �الإحباط. لقد �ضعر �أنه وحيد، ال 

�ل�ضعور  وبهذ�  �لملقى على عاتقه.  �لعبء  ي�ضاعده على تحمل  �أحد 

�إال  عليه،  عزت  يعثر  ولم  محدد.  هدف  بال  يتجول  �أخ��ذ  �لمحزن، 

و�ضاأله  �لع�ضاء.  �ضالة  موعد  من  ق�ضيرة،  برهة  وقبل  �لم�ضاء،  في 

عزت عن �ضبب و�ضعه �لمزري، �لحزين. و�إذ� كان �ضالك بالقرب منه 

�أفكارهما  بين  ف�ضلت  كثيرة،  عو�لم  �أن  �إال  و�لزمان،  �لمكان  بحكم 

ثمة  �أن  �أب��وه،  كتب  لقد  �لر�ضالة:  �ضالك  عليه  وعر�س  ومز�جيهما. 

�ضخ�ضاً طلب يد �بنته �لكبرى، بعد �نتظار طويل، تخلله �ضعور، باأنها 

ممكن.  وقت  باأ�ضرع  تتزوج،  �أن  لها  يريد  �الأب  و�أن  �أب��د�ً،  تتزوج  لن 

حقيق  ��ضتطالع  في  رغبته،  عن  تعبر  �إ�ضارة  بيده،  عزت  �أ�ضار  لقد 

�لم�ضكلة. و��ضتاأنف �ضالك حديثه، فاأو�ضح �أن �ل�ضخ�س �لر�غب بعقد 

�لقر�ن على �ضقيقته، يريد من و�لده مبلغاً باهظاً، لينفقه على جهاز 

�لعرو�س. ومن �لمحتمل، �أنه يطالب بهذ� �لمبلغ �لكبير، تعوي�ضاً عن 

تقدم �ضقيقته في �ل�ضن. �إال �أنه، هو نف�ضه، �أعني �ضالك، بحاجة �إلى 

م�ضاعدة  على  قادر�ً،  ويكون  �لد�ر�ضة،  من  ينتهي  �ضنو�ت حتى  �أربع 

�أبيه. �إال �أن �ضقيقته، �ضيتقدم بها �لعمر، ولن تعثر على من يتزوجها، 

بعد �أربع �ضنو�ت، ناهيك عن �لحديث عن �ل�ضقيقات �الأخريات.

وم�ضح عزت دموع �ضالك، و�ضحبه من يده �إلى جو�ره، ليهم�س في 

�أذنه: �إن هناك دروباً مختلفة، و�أ�ضاليب كثيرة، للح�ضول على �لمال، 

ومهما  �لل�ضان.  معقود  عزت  �إلى  �ضالك  ونظر  ممكن.  وقت  باأ�ضرع 

كانت �لحال، ففي �لعيون �لحزينة، الحت بارقة �أمل.

وذهب �ضالك �إلى غرفته، وتمدد على فر��ضه. ولم يعر �هتماماً �إلى 

ما يقوله زمالوؤه من حوله، وظل ب�ضره يرنو، بال �نقطاع، �إلى �ضقف 

�ل�ضقف.  يلي  فر�غ  في  ينظر  ور�ح  باأفكاره،  �خترقه  �لذي  �لغرفة، 

ود�رت �ضور �لو�لد و�ل�ضقيقات وموالنا ر�ضوي وحلمه بمدر�ضة تحقق 

�أمانيه، تدور من حوله بنحو متتابع، وبال �نقطاع. ولم يبق من هذ� 

كله، �ضوى مالمح وجه �أبيه �ل�ضائع، �لفاقد �الأمل. لقد ذ�بت �أحالمه 

�لوردية في دموع حارة.

وفي ظلمة �لليل �لحالكة، ت�ضلل �ضالك �إلى �لطابق �لثالث، ور�ح 

يطرق باب عزت...

ترجمة: عدنان عبا�س

بعد �أحد�ث �لحادي ع�ضر من �ضبتمبر 2001 تم ربط �لمد�ر�س 

باأنها  �لمد�ر�س  هذه  و�تهمت  �لعالمي.  باالإرهاب  �الإ�ضالمية 

�تهمت  �الأ�ضولي كما  �لفكر  للغرب ون�ضر  �لعد�ء  ت�ضجع على 

خاطئة  �ضورة  تكوين  �إلى  هذ�  قاد  �لقاعدة.  مقاتلي  باإعد�د 

وجه  على  �آ�ضيا  جنوب  وفي  عام  ب�ضكل  �لمد�ر�س  هذه  عن 

�لخ�ضو�س.

هذه  في  �لمختلفة  �لتعليم  الأوج��ه  عر�ضا  يقدم  �لكتاب  هذ� 

و�الأنثروبولوجيا  �لتاريخية  �لدر��ضات  خالل  من  �لمد�ر�س 

�الإ���ض��الم  ج��ذور  ف��ي  ويبحث  و�ل�ضيا�ضية.  �لدينية  و�لعلوم 

ب�ضكل  �لكتاب  يعر�س  كما  باك�ضتان.  في  �لمت�ضدد  �الأ�ضولي 

بايجابيات  يتعلق  فيما  �لمختلفة  �لنظر  وج��ه��ات  م��ت��و�زن 

و�ضلبيات �لتعليم �لديني.
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I يعاني نظام �لتعليم �لعالي في �أفغان�صتان من و�صع ل ُيح�صد عليه. و�إحدى تحدّيات �لو�قع �لكبرى 

�لتي �صيو�جهها هذ� �لحقل �لأكاديمي في �لم�صتقبل �لمنظور هي تلبية �لطلب �لمتز�يد عليه ب�صرعة 

هائلة ب�صبب �رتفاع ن�صبة �لمو�ليد. فالحقيقة هي �أن ثلثي �ل�صّكان �لآن تقّل �أعمارهم عن خم�صة 

وع�صرين عامًا. ولذلك �صي�صهد عدد �لتالميذ �لذين يدقون �أبو�ب �لجامعة عاما بعد عام طفر�ت كبيرة. 

فهل لدى موؤ�ص�صات �لتعليم �لجامعي �لأفغانية �لقدرة على ��صتيعابهم؟

    

لقد بداأ التغيير رغم كل �سيء

�لتعليم �لعالي في �أفغان�صتان

MARTIN GERNER    مارتين غيرنر
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�ضجل عدد من �لم�ضادر في �ل�ضنو�ت �الأخيرة تطور� ي�ضتحق �لتاأمل 

في  �لتعليم  يو�جهها  �لتي  �لكبرى  �ل�ضعوبات  على  ي��دل  ما  بقدر 

عام   ٨000 من  �لعالي  �لتعليم  طاّلب  عدد  �رتفع  فقد  �أفغان�ضتان،  

2002 �إلى 26000 عام 200٩ ثم �إلى حو�لي 120٫000 في عام 2013. 

وفي حين �أن عدد من ينهون �لتعليم �لمدر�ضي يُقّدر بحو�لي 300٫000 

فاإن �لجامعات و�لمعاهد �لعليا �لحكومية ال ت�ضتطيع �أن ت�ضتوعب منهم 

�إالّ ما بين �ل�ضبعين �إلى �لثمانين �ألفاً فقط. ومهما قيل حول دّقة هذه 

�الأرقام فاإنه مما ال �ضّك فيه �أن �لدولة �الأفغانية تو�جه تحدّيين كبيرين 

هما ��ضتيعاب �لعدد �لمتز�يد من �لطلبة وتكافوؤ �لفر�س.

للدخول  توؤّهل  �لتي  �لخّطية  �المتحانات  تتر�فق  عام  كل  ففي 

ر�ضمية  �إج���ر�ء�ت  من  يتلوها  وما  �لعليا  و�لمعاهد  �لجامعات  �إل��ى 

بكمّية كبيرة من محاوالت �لر�ضوة و�لتالعب للح�ضول �متياز �لقبول 

�لجامعي �لمرغوب. ويقول �أحد �لمدّر�ضين في كابول بهذ� �ل�ضدد: 

„�أ�ضبح �لغ�س و�لف�ضاد �ضيئا معهود� في معظم �لكلّيات �لجامعية. كما 

�أن موّظفي �لوز�رة متوّرطون في ذلك“. وال تنفع �ل�ضكوى �ضد عدم 

تكافوؤ �لفر�س لدى �لجهات �لق�ضائية كثير�ً ب�ضبب عدم ��ضتقالليتها. 

�لر�ضمي  و�لتلفزيون  �ل�ضحافة  �ل�ضكاوى في  تلك  بع�س  نُ�ضرت  وقد 

دون �أن توؤّدي �إلى حل �لم�ضكلة. فالمعيقات �أمام �لحل موجودة على 

�لنفوذ  و�ضاحبة  �لثرّية  �لعائالت  �أن  هي  و�لنتيجة  �لم�ضتويات.  كل 

�أن  رغ��م  و�لهند�ضة  �لطب  كلّيات  في  �أبناءها  ت�ضّجل  �أن  ت�ضتطيع 

�الآخرين يمتلكون �ضهاد�ت �أف�ضل.

 

»طــبــقــات« �لـــطـــاّلب �لـــثـــالث  ينق�ضم �ل��ط��اّلب ع��ادة �إل��ى ثالث 

به:  �لذي يحظون  �لتعليم  ونوعية  �لدر��ضة  مّيز�ت  ح�ضب  »طبقات«، 

�لتي  �ل�ضغيرة  �لمجموعة  تلك  هي  محظوظًة  تُعتَبر  �لتي  فالطبقة 

�أوروبا  �إلى  كثير�ً  �لمرغوبة  �لدر��ضية  �لمنح  �إحدى  �نتز�ع  ت�ضتطيع 

�لدر��ضية  �لمنح  �أحد م�ضادر تلك  �أ�ضتر�ليا.  �أو  �ل�ضمالية  �أمريكا  �أو 

عدد�  �أّمنت  �لتي   DAAD �الأكاديمي  �لعلمي  للتبادل  �الألمانية  �لهيئة 

كبير� من �لمنح للطاّلب و�لطالبات �الأفغان الإتمام در��ضة �لماج�ضتير 

في  �ال�ضتقر�ر  »ميثاق  خ��الل  من  وذل��ك  �ألمانيا  في  �لدكتور�ة  �أو 

�أفغان�ضتان« �لذي مّولته وز�رة �لخارجية �الألمانية. هدف ومغزى هذه 

على  وقادر  �لتاأهيل  عالي  �أكاديمي  كادر  تكوين  �لدر��ضية هو  �لمنح 

ت�ضكيل نو�ة لهيئة تدري�ضية للكلّيات �لجامعية �الأفغانية ترفع م�ضتو�ها 

�لتعليمي بحيث يقارب �لم�ضتويات �لعالمية. ويُطلب من هوؤالء �لطلبة 

�إنهاء �لدر��ضة  �لو�فدين �لتوقيع على تعّهد بالعودة �إلى بالدهم بعد 

لكي يمكن تنفيذ هذ� �لهدف فعال. رغم ذلك فاإن بع�س �أولئك �لطلبة 

لم يلتزمو� بذلك �لتعّهد.

�أما �لطبقة �أو �لفئة �لثانية فهم �أولئك �لذين ح�ضلو� على قبول 

في  و�لثالثين  �ل�ضت  �لعالية  �لمعاهد  �أو  �لجامعات  من  و�ح��دة  في 

متابعة  �إلى  �لطريق  تفتح  �لجامعات  و�لدر��ضة في هذه  �أفغان�ضتان. 

رغم  مثال،  �لمجاورتين  باك�ضتان  �أو  �لهند  في  �لعليا  �ل��در����ض��ات 

�لمحّدث  غير  �لدر��ضي  كالمنهاج  و��ضحة  م�ضاوئ  من  تعاني  �أّنها 

في  �لقديمة  �لطريقة  �إلى  �أ�ضيفت  �إذ�  �لتي  �لبد�ئية  و�لتجهيز�ت 

�الإد�رة ف�ضتجعلها تذّكر بال�ضجون نوعاً ما.

�إلى 70  ت�ضمل حو�لي 50  �لفئات  �آخر هذه 

�ألفاً من �لطلبة �لذين ف�ضلو� في �جتياز �إمتحانات 

�لدخول �إلى �لجامعة �أو في تجاوز عقبات نظام 

�لقبول �لمختلفة فت�ضتوعبهم �لجامعات �لخا�ضة 

�لتي يبلغ عددها حو�لي 75 و�لتي نمت كالفطر 

بينها  و�ندلعت  �الأخ��ي��رة  �ل�ضت  �ل�ضنو�ت  ف��ي 

مناف�ضة �ضديدة. فالكل يحاول جذب �لطلبة باأي 

تمّول  ال  �لدولة  �أن  �إذ  تكاليفه  يغّطي  لكي  ثمن 

مل�ضقاتها  ترى  لذلك  �لخا�ضة،  �لجامعات  هذه 

في  �لمركزية  �الأم��اك��ن  ج���در�ن  �الإعالنيةعلى 

�لعا�ضمة كابول وفي �الإنترنت �أي�ضاً. وربما كان �زدهار هذ� �لنوع من 

يكن  لم  �لنمطية الأفغان�ضتان.  �لخ�ضائ�س  �لخا�ضة هو من  �لمعاهد 

�الأغنياء من رجال �الأعمال هم فقط �أ�ضحاب هذه �لجامعات. فالكثير 

منهم �ضيا�ضيون وحّكام �أقاليم و�أمر�ء حرب �ضابقون، بل وبع�س رجال 

بتاأ�ضي�س  �ضاهمو�  �أو  �أ�ّض�ضو�  هوؤالء جميعاً  �أي�ضاً.  �ل�ضابقين  طالبان 

جامعات خا�ضة �آملين من ور�ء ذلك ممار�ضة �لنفوذ �الجتماعي من 

�ل�ضالم  عبد  ذلك  على  مثال  و�ل�ضباب.  �لطلبة  على  �لتاأثير  خالل 

�ضّياف وعالقته بجامعة »د�و�ت« وهو �أحد قادة �لمجاهدين و�ضديق 

لوحة ر�ضمها �أطفال 

�أفغان، من كتاب

„كان يا ما كان“ � �أطفال 

�الأفغان وعالمهم. 

“Es war einmal oder 

nicht”, Roger 

Willemsen.

S. Fischer Verlag, 

Frankfurt, 2014.

حاكم  نور  �أو عطا  طبعاً.  �لمحافظة  و�ضديد  �ل�ضعوديين  من  مقّرب 

مز�ري �ضريف و�ضاحب جامعة »�أريا« �لخا�ضة.. �لخ.

م�ضكلة  وط��اأة  تحت  �لخا�ضة  �لجامعات  تئّن  �أوًل   �لمادي  �لربح 

في  �ضينا  �بن  جامعة  في  �لمحا�ضر  �أميري  علي  يقول  كما  كبيرة، 

كابول و�أحد موؤ�ض�ضيها في �لوقت نف�ضه: „فهي تقبل كل �لمتقّدمين 

�إليها دون �أن تخ�ضعهم المتحانات قبول. وهذ� ما يمنع من تح�ضين 

ففي  تدّنيه.  على  ويحافظ  بل  و�لجامعة،  للطلبة  �لعلمي  �لم�ضتوى 

�ل�ضنتين �الأخيرتين �رتفع عدد �لطاّلب من 400 �إلى 1400، �أكثر من 

ثلثهم ن�ضاء. وتوؤّمن ر�ضوم �لدر��ضة �لتي يدفعها �لطاّلب دخاًل �ضنوياً 

للجامعة يقّدر بحو�لي مليون دوالر“. وهو دخل �ضيمّكنها من �ضر�ء 

قطعة كبيرة من �الأر�س على �أبو�ب كابول في �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لقادمة 

لت�ضييد بناء جامعي �أكبر من �لحالي. لكّن �لجامعات �لخا�ضة �الأخرى 

ال تفّكر على ما يبدو بهذه �لطريقة بعيدة �لمدى و�إنما تف�ّضل �لربح 

تطبع  �لتي  عقالها  من  �لمنفلتة  �لر�أ�ضمالية  يمّيز  ما  وهو  �ل�ضريع، 

�أفغان�ضتان �لحالية.

لكن هناك جامعة خا�ضة معّينة تتمّيز عن �الأخريات تماماً هي 

�لجامعة �الأمريكية �لتي يبدو �أن وجودها هو مح�ّضلة لجهود مجموعة 

قوّية مرتبطة �لم�ضالح تبد�أ من موّظفي و�ضيا�ضيي �لحكومة مرور�ً 

بالمعاهد �الأمريكية �لعالية و�ضوالً �إلى كبار �الأثرياء و�لماّلك. وتبلغ 

وباعتبار  �ل��دوالر�ت.  �آالف  مئات  �لجامعة  هذه  في  �لدر��ضة  ر�ضوم 

في  �لنخبة  نخبة  �إاّل  دفعها  ي�ضتطيع  ال  �ل�ضخمة  �لر�ضوم  هذه  �أن 

تح�ضير  فيها  يتم  �لتي  �لموؤ�ض�ضة  تعتبر  �لجامعة  فهذه  �أفغان�ضتان 

�لوزر�ء وكبار موّظفي �لدولة.

لكن �لجامعات �لخا�ضة قد تتمّيز فعاًل بامتالكها لجهاز تعليمي 

�ضاب و�أكثر مرونة، تنتمي �إليه على �ضبيل �لمثال ن�ضاء �ضابات تعملن 

�لواليات  في  �لنخبة  جامعات  خّريجات  من  بع�ضهن  كمدّر�ضات، 

�أنهن  كما  �لدولة  �إطار  �لعمل خارج  يف�ضلن  و�أوروب��ا وممن  �لمتحدة 

منخرطات في �ضبكات للن�ضاط غير �لحكومي �أي�ضاً (�أنظر �لمقابلة 

مع �ضهرز�د �أ.).

 

يعرقل  ما  „كثير�ً  �إبر�هيمي:  �هلل  نعمة  يالحظ  �لثقة   من  كثير 

�لمدّر�ضون �لمتقّدمون في �ل�ضن تحديث �لجامعات �لر�ضمية 

– �لتابعة للدولة. فهم ال يتخلّون عن كر��ضي �لتدري�س للجيل 

�أن  كما  منذ زمن طويل  �لتقاعد  �ضن  بلغو�  �أّنهم  مع  �ل�ضاب 

�أولئك �ل�ضباب �أكثر كفاءة“. رغم ذلك فيبدو �أن �ل�ضباب لم 

�إلى �لخارج  �ل�ضابقين  �لمبعوثين  �أحد  ي�ضت�ضلمو�، كما يقول 

مدّر�ضي  من   %10 حو�لي  فقط  كان  “فقد  �لثقة:  من  بكثير 

�أما  ماج�ضتير.  �ضهادة  لديهم   2002 عام  كابول  في  كلّيتنا 

�أخرى  �أمور�ً  �الآن فن�ضبة هوؤالء تبلغ حو�لي ٨0%“. ثم يذكر 

تغّيرت في تلك �لكلية. �إذ �أ�ضبح فيها �الآن كمية �أكبر و�أف�ضل 

من �لمر�جع باللغة �الإنجليزية ومخبر جّيد ومجاهر جديدة 

�إذن فهي كلّية جامعية في  ومدّر�ضة.  و�ضتة وثالثون مدّر�ضاً 

ي�ضتطيعون  �لذين ال  الأولئك  بالن�ضبة  �أما  فعلي.  تطّور  حالة 

�لح�ضول على منح در��ضية في �أوروبا �أو �أمريكا �أو �أ�ضتر�ليا 

فهم يحاولون �لدر��ضة في �لدول �لمجاورة كالهند �أو باك�ضتان 

�لفنون  كلية  في  �لعاملين  �أح��د  يقول  كما  طاجيك�ضتان،  �أو 

�الآن  كابول هم  �لمدّر�ضين في جامعة  „�لكثير من  �لجميلة: 

�لتكاليف  �أن  �إذ  �لماج�ضتير“.  �ضهادة  على  للح�ضول  هناك 

و�لدر��ضة  �ضهل  �لدخول  تاأ�ضيرة  على  و�لح�ضول  مقبولة 

لي�ضت �ضعبة جد�ً. كما �أن هناك من يتحدث �لفار�ضية هناك.

ت�ضري هنا على ما يبدو نف�س �لقاعدة �لعامة �لتي كثير�ً ما 

تحكم �ضير �الأمور في �أفغان�ضتان وهي �أن �الأ�ضياء �لمتعار�ضة 

�إلى جنب. فرغم �أن �الإ�ضالح �ل�ضامل و�لجذري  ت�ضير جنباً 

هو �ضرورة ملّحة جد�ً فاإن هناك �لكثير من �لتطوير يحدث 

بدون ذلك �الإ�ضالح �ل�ضامل. بل �إنه قد ي�ضير بقّوة �إلى �الأمام 

رغم كل تحذير�ت �لمت�ضائمين. 

 مارتين غيرنر  �ضحفي ومخرج �ضينمائي متخ�ّض�س باأفغان�ضتان، ويعي�س 

في كابول.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�س 
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»اأفغان�ستان ٢٠٢٢«

مقابلة مع �صهرز�د �أ.

�لدول  �إحدى  در�ضت في  وكانت قد  �لخا�ضة  �لجامعات  �إحدى  تدّر�س في  �لعمر 25 عاماً. وهي  �ضهرز�د من  تبلغ 

�لناطقة باالإنجليزية. كما �أنها نا�ضطة في حركة »�أفغان�ضتان 2022« �لتي تعمل على �ضياغة �الأهد�ف �لتي ت�ضعى �إليها 

�أفغان�ضتان �لم�ضتقبل.

حّدثينا قلياًل عن عملك.

�أعمل في كابول ل�ضالح �ضركة ��ضت�ضارية كنت قد �أ�ض�ضتها مع �أربعة من �ل�ضركاء. وهو تحّد كبير بحد ذ�ته. 

معنا.  �لعاملين  �أمن  في  بل  �أمننا فح�ضب،  في  نفّكر ال  �أن  وعلينا  �آمناً  لي�س  �الأفغانية  �الأقاليم  فالعمل في 

باالإ�ضافة �إلى ذلك فاأنا �أ�ضارك في حركة �ضيا�ضية لل�ضباب �لن�ضط و�لمهتم. ��ضم �لحركة: »�أفغان�ضتان 2022«. 

ونحن نو�جه هنا �أي�ضاً تحّديات م�ضتمرة.

حّدثينا قلياًل عن حياتك �ليومية.

عمري �الآن 25. وعندما �أقارن نف�ضي باأقر�ني في �لخارج �أكت�ضف حجم �لقلق وعدم �ال�ضتقر�ر �لذي يالزمنا. 

�أبقى فيها؟ هل  �أم  �لبلد  �أترك  �أن  فنحن هنا نتناق�س با�ضتمر�ر فيما بيننا حول م�ضاألة �لمغادرة. هل علي 

علي �أن �أعمل مع �لحكومة �أم ال؟ وقد تعلّمت من �لتجربة �أن يكون مقيا�ضي �الأول هو �لو�قع هنا. و�أنا �أعتقد 

�أن �أفغان�ضتان تمتلك طاقات كامنة كبرى. ال �ضك �أن �لم�ضاكل كثيرة. فعندنا ذلك �لما�ضي �لرهيب و�لذي 

علينا كاأّمة �أن نعترف به ونتعامل معه. لكننا نخاف من فعل ذلك. فنحن نتجّنب مو�جهة ما�ضينا با�ضتمر�ر. 

�إننا �ضعب يدّمر بع�ضه بع�ضاً ويدّمر بلده نف�ضها خالل ذلك. نحن �ضعب لديه موهبة خا�ّضة بممار�ضة �لعنف 

للتطوير  كامنة  طاقة  ولدينا  �أي�ضاً  �لبناء  ن�ضتطيع  لكّننا  تاريخنا.  �إياه  يعلّمنا  ما  وهذ�  لالأ�ضف.  و�لعدو�نية 

�ل�ضلمي و�لديمقر�طية.

من هم �أع�ضاء ونا�ضطو حركة: »�أفغان�ضتان 2022«؟

نحن �ضباب و�ضاّبات من كابول و�الأقاليم �أي من كل �أنحاء �أفغان�ضتان. تجمعنا ��ضتقاللّيتنا عما يجري في �لمطبخ 

�ل�ضيا�ضي. لكّننا نبحث في �لوقت نف�ضه عن �ضخ�ضّيات فّعالة ومعروفة ��ضتهرت بمبدئّيتها وجّديتها في �لعمل 

باالإ�ضافة �إلى حبها لوطنها وحما�ضها في �لعمل من �أجل تطويره. فالبع�س في حركتنا يعمل نائباً الأحد �لوزر�ء 

على �ضبيل �لمثال، وهناك رجال �أعمال �أو من يديرون عماًل خا�ضاً مثلي �أنا. كما �أن عندنا �أ�ضاتذة جامعة 

ومعلمين ونا�ضطين في مجال حقوق �الإن�ضان �أو �لمجتمع �لمدني. كما �أن لدينا طاّلباً وخا�ضة في �الأقاليم.

ما �لذي �ضيحدث عام 2022 �أي بعد ثماني �ضنو�ت من �الآن، عندما ي�ضبح ��ضم حركتكم حقيقة و�قعة؟ 

نريد جميعاً �أن نكون في �أفغان�ضتان �لم�ضتقبل. و�أن نبذل جهودنا لكي يعمل �لمجتمع ب�ضكل �ضليم وبالتعاون 

ما بين �أبنائه، �ضو�ء �أحّبو� ذلك �أم ال. علينا �أن نحاول ذلك على �الأقل. �أريد �أن �أعي�س بعد ثماني �ضنو�ت في 

�أفغان�ضتان ذي حكومة م�ضتقّرة وموؤ�ض�ضات ديمقر�طية �أف�ضل من �لموجودة حالياً. يجب توّفر فر�س �لتعليم 

للجميع. ويجب �أن تتح�ّضن �ضمعة هذ� �لبلد في �لعالم. يجب �أن نعمل جميعا من �أجل هذ� و�ضاأكون جزء�ً من 

هذ� �لعمل. هناك �أزمنة من �ال�ضتقر�ر في �لتاريخ �الأفغاني قطعتها �لفو�ضى، ليعود �ال�ضتقر�ر من جديد ثم 

�لفو�ضى وهكذ�. وقد ��ضطر �لنا�س �أكثر من مرة �أن يبد�أو� من �ل�ضفر. وعام 2022، هو تاريخ رمزي يمكن 

�أن ي�ضبح �لنقطة �لزمنية �لتي نكون فيها قد و�ضلنا �إلى مرحلة من �لتطّور �لم�ضتقر وغير �لقابل لالنتكا�س.

كيف هي تجربتك في �لتدري�س في �لجامعة �لخا�ضة �لتي تعملين فيها؟

نتطّرق كثير�ً �إلى مو�ضوع �لدين. ففي �إحدى حلقات �لبحث قلت للطلبة: �إننا هنا في در�س �أكاديمي. و�أريد 

�أن نفّكر بطريقة منفتحة. �ضاأقول بع�س �الأمور �لتي �أعتقد �ضو�بها و�أخرى قد ال تطابق ر�أيي لكّنها تنتمي �إلى 

حقل نظريات �لجندر. وقد تثير بع�ضها حفيظتكم �أو غ�ضبكم. 

ثم قلت: و�الآن �أرجو من �لجميع، بما فيهم �لن�ضاء، �أن يقّدمو� �أنف�ضهم باأ�ضمائهم �لكاملة. و�ضبب �الإ�ضكالية هنا 

هو �أن �لتقاليد تمنع �لن�ضاء من �لبوح باأ�ضمائهن �لكاملة �أمام �لغرباء.

لماذ�؟ 

لقد تناق�ضنا حول ذلك. وكان �لنقا�س مثير�ً جد�ً. فنحن نعرف مثاًل ��ضم زوجة �لنبي و��ضم �أخته و�أمه. �إذن فهذ� 

�لتابو ال عالقة له باالإ�ضالم. وهكذ� تحدثت عن نظريات ن�ضوية وعن مو�ضوع لبا�س �لمر�أة وكيف يمكن �أن يكون 

عالمة على �ضلطة �لرجل. وهو ما �أّدى �إلى ��ضتفز�ز بع�س �لطلبة طبعاً. 

�إحدى �لطالبات قالت معتر�ضة باأن �لحجاب من�ضو�س عليه في �لقر�آن ولم يفر�ضه �لرجال. �إنه �أمر �هلل فكيف 

�أ�ضتطيع �أن �أقول ذلك؟ �أجبت عليها باأن هناك طرقاً كثيرة لتاأويل �الإ�ضالم ون�ضو�ضه. وهذ� ما �أثار غ�ضب �لبع�س 

طبعاً لكّن �لبع�س �الآخر �عتر�س عليهم ونّبههم �إلى �أنهم لي�ضو� �لوحيدين �لم�ضلمين في هذه �لقاعة فاالإ�ضالم ال 

يخ�ّضهم وحدهم، كما �أّن من �لطبيعي �أن تختلف طريقة لبا�س �إمر�أة ما عن �الأخريات. 

وقد كان هذ� هو �الأمر �الأهم في نقا�ضنا ذ�ك: �أي �أن نتعلّم نحن �لم�ضلمين كيف يمكن �أن نتناق�س ونختلف فيما 

بيننا بكل �نفتاح وحرية.

هل يمكن �أن تحل �لعلمانية م�ضاكلنا؟ ربما، لكنني ل�ضت متاأكدة. �لموؤّكد هو �أن علينا �أن نتعلّم كيف نتحّدث بكل 

حرية حول �لدين و�أن يكون �لخالف بيننا حول ذلك �أمر�ً طبيعياً. و�أاّل يبقى ذلك مح�ضور�ً بالنخبة، بل �أن ينت�ضر 

وب�ضكل عادي بين �لنا�س. لقد تغّير �لزمن حتى ولو ظلّت بع�س �الأمور �لبالية موجودة.

ما �لذي �ضيحدث في 2014 عموماً وب�ضاأن �لن�ضاء في �أفغان�ضتان خ�ضو�ضاً؟ 

يقلقني و�ضع حقوق �لمر�أة. �لكثير في هذ� �ل�ضاأن �ضار ب�ضكل �ضيء. و�إن كانت بع�س �الأمور �ضارت ب�ضكل �أف�ضل. 

و�أعتقد �أن وجود �لكثير من �لدر��ضات و�الأبحاث حول حقوق �لمر�أة وو�ضعها هو �أمر �إيجابي وجيد. �أعتقد �أن 

طالبان �ضتظل موجودة و�ضتقاتل �ضد �لحكومة. و�أن �لر�ضالة �لتي يجب �أن ت�ضل �لى طالبان هي: �فتحو� �أعينكم 

جيد�ً فاالأفغان قد �ختارو� �لديمقر�طية و�لد�ضتور �لقائم وهم يريدون �أن يعي�ضو� بهذه �لطريقة.

ماهي �لدرو�س „�لم�ضتفادة“ �لتي يجب �أن تعرفها �لبلد�ن �لمانحة؟

لقد ��ضتُثِمر في �لكثير من بر�مج �لم�ضاعدة. لكّن �لقليل منها كان يت�ضّمن فر�س عمل للن�ضاء. كما �أن بر�مج 

�لن�ضاء لم تقدم �أية فر�ضة لي�ضاعد فيها �لرجال �أي�ضاً وتم �لتركيز فيها على �لن�ضاء فقط. وكانت �لنتيجة هي 

�إثارة �ضر�عات كثيرة. �ضحيح �أن �لبع�س كان مفيد�ً جد�ً، لكن �لبع�س �الآخر �أّدى �إلى نتيجة عك�ضية. الأن �لرجال 

و�جهوها بالرف�س.

ماهي �أكبر �إنجاز�ت �ل�ضنو�ت �الأخيرة؟ و�أين ت�ضعرين باأنك مهّددة؟

مجال  في  �لكبير  �لتو�ّضع  هناك  ثم  �لعالية.  و�لمعاهد  �لجامعات  في  وخا�ضة  كبير.  �إنجاز  �لتعليم  �أن  �أعتقد 

�الت�ضاالت، بحيث �أن كل فرد �أ�ضبح يمتلك هاتفاً محموالً، �ضو�ء �أكان في جبال بادخ�ضان �أم في �ضحر�ء هلمند، 

وي�ضتطيع �أن يخابر من خالله من �أر�د و�أينما كان. ويترّتب على ذلك نتائج �جتماعية وثقافية تطال مجمل �لبلد. 

ي�ضاف �إلى ذلك �لتغّير �لهائل في �لم�ضهد �الإعالمي وبالطريقة �لتي ي�ضير فيها �لمجتمع. فالجيل �لجديد يتاأثر 

كثير�ً بما يقوله �الإعالم.

لقد تمّتعنا بقدر من �لحرّية �لن�ضبّية في �ل�ضنو�ت �لع�ضر �لما�ضية. منها مثاًل �أن �لمو�طن ي�ضتطيع توجيه �لنقد 

�إلى رئي�س �لدولة دون �أن يتعّر�س للم�ضاكل ب�ضكل �آلي. فهو يمكنه �أن يقول عنه تقريباً كل �ضيء. وهذه ثقافة 

جديدة �إلى حد كبير جد�ً.

حتى لو �فتر�ضنا �أن �الأمور �ضت�ضير ب�ضكل �ضيء. بل حتى ولو كانت في �أ�ضو�أ حاالتها فاأنا �ضاأبقى هنا. قد يعني 

ذلك �أّنه �ضيكون علّي �أن �أمكث في �لمنزل و�أعمل من هناك. رغم ذلك فاإن �لبقاء بين �أربعة جدر�ن في �أفغان�ضتان 

خير لي من �لذهاب �إلى �أوروبا للعي�س فيها كاأكاديمّية.

 �صهرز�د �أ.   تدر�س في �إحدى �لجامعات �لخا�ضة وتمار�س �الأعمال �لحرة، �إذ �أنها �ضريكة موؤ�ض�ضة الإحدى �ضركات �الإ�ضت�ضارة �لناجحة في 

�أفغان�ضتان. وكانت قد در�ضت في جامعات �لنخبة �لممتازة في كل من �لواليات �لمتحدة وبريطانيا. كما �أنها نا�ضطة في حركة »�أفغان�ضتان 2022«.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�س 
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I �إير�ن دولة متعددة �لقوميات، دولة يتحدث مو�طنوها، بلغات يزيد 

عددها على ع�صر لغات منها: �لفار�صية و�لكردية و�لبلو�صية و�للورية 

و�لعربية و�لتركية. �إل �أن �ل�صيا�صية �لتعليمية، �ل�صائدة في هذه �لبالد، 

تتجاهل هذه �لتعددية �للغوية.

    

التعددية اللغوية فر�سة ثمينة

�لتعلم باللغة �لأم في دولة متعددة �لقوميات كاإير�ن

MANUTSCHEHR AMIRPUR    منوت�صهر �أميربور

�نتهاج  في  قدماً  �الإ�ضالمية  �إير�ن  م�ضت جمهورية  لقد 

حظر  وف�ضلت  �لقديم،  �لنظام  �عتمدها  �لتي  �ل�ضيا�ضة 

�لفار�ضية)،  (�للغة  �لر�ضمية  �للغة  غير  �أخ��رى  لغة  تعلم 

�للغة �لر�ضمية بالفار�ضية، فقط يتنافى  �أن ح�ضر  برغم 

ي�ضري  �أي�ضاً  �إير�ن  ففي  �لمعنى،  وبهذ�  �لد�ضتور.  وروح 

�لعرف �لد�رج في بلد�ن �ل�ضرق �الأو�ضط: وطن و�حد، لغة 

و�حدة، حتى و�إن كان هذ� �لعرف يتناق�س مع و�قع �لحال، 

و�لحقائق �ل�ضائدة على �أر�س �لو�قع. ونظرة �ضريعة على 

دول �لجو�ر، تبين بي�ضر وجالء، حقيقة �لم�ضكلة. فالبالد 

�الأولى،  �لعالمية  �لحرب  بعد  نف�ضها،  على  �أطلقت  �لتي 

��ضم �لجمهورية �لتركية، عللت وجودها من خالل مبد�أ 

و�حدة،  بلغة  يتخاطبون  �ل�ضغرى  �آ�ضيا  �ضكان  �أن  يزعم 

�لنحو،  وبهذ�  �ضو�ها.  ديانة  ال  و�ح��دة  ديانة،  ويعتنقون 

و�لعلويين.  �لكرد  و�ضذ�جة،  ب�ضاطة  بكل  �لمرء،  يتجاهل 

�أي�ضاً،  �لبلد�ن،  تلك  في  �ل�ضيا�ضة  هذه  �نتهاج  ويجري 

با�ضم  وبريطانيا،  فرن�ضا  �لمنتدبة  �لدول  �أن�ضاأتها  �لتي 

�لعر�ق و�ضوريا ولبنان و�الأردن وفل�ضطين، عقب �النهيار 

�ضياق  في  �لعثمانية،  �الإمبر�طورية  له  تعر�ضت  �ل��ذي 

�لحرب �لعالمية �الأولى. ور�ضمت فرن�ضا وبريطانيا حدود 

ه��ذه �ل��دول على �ل��ورق، بال �أي��ة م��ر�ع��اة، لالختالفات 

وفي  فيها.  �لقاطنين  �ل�ضكان  بين  و�لتاريخية  �لعرقية 

�أ�ضباب �لحروب  �أحد  هذه �ل�ضيا�ضية يكمن، في �لو�قع، 

�الأهلية، �لد�ئرة رحاها، حالياً، في تركيا و�لعر�ق، فهذه 

�لبلد�ن تتم�ضك بمقولة مفادها: ال مجال للتطلع �إلى ما 

هو غير م�ضموح به.

وي��زد�د  ��ــصــتــعــمــال م�صطلحات مــ�ــصــتــوردة   �ــصــوء 

�ل��ط��رف��ان بع�ضهما  ي��ق��ذف  ت��ع��ق��ي��د� ح��ي��ن  �ل��م��و���ض��وع 

بم�ضطلحات جديدة م�ضتوردة من عالم �آخر. بم�ضطلحات 

لم ي�ضوغو� وال حتى مفرد�ت تعبر عنها بنحو �ضليم في 

لغاتهم �الأم. فعلى �ضبيل �لمثال، فاإن بع�ضهم يتهم �لبع�س 

ويقذفه  �ل�ضوفينية،  وفي  �لوطنية،  في  بالمغاالة  �الآخر، 

و�ال�ضتغر�ق  �لعربية،  وللوحدة  �لتركية،  للقومية  بالدعوة 

باالأفكار �لفا�ضية، و�أنهم ال يكلون، وال يملون، عن �لتحدث 

عن �الأمة، و�لدولة �لقومية، وما �ضوى ذلك من م�ضطلحات 

م�ضابهة. وفي حين تحاول �لدول �الأوروبية، على خلفية 

ما خا�ضته من حروب د�مية وطويلة، تحرير نف�ضها من 

مركزة  �لعن�ضرية،  و�لعقائد  �الإيديولوجيات،  جرثومة 

تكتالت  في  �ضفوفها،  توحيد  على  وجهودها،  �هتمامها 

�قت�ضادية، و�ضيا�ضية، تجمع بينها قيم، ومبادئ م�ضتركة، 

ال يز�ل �ل�ضيا�ضيون في �ل�ضرق �الأو�ضط ي�ضرون، �نطالقاً 

�أممهم في غابر  �أو مزعومة �ضهدتها  من عظمة حقيقة 

�لبالية،  �الأوروبية  �لتقاليد  في  �ل��روح  نفخ  على  �لزمن، 

وبعثها ب�ضيغة جديدة.

�لمتع�ضف،  �ال�ضتعمال  ه��ذ�  يعك�س  م��ا،  حد  و�إل��ى 

للم�ضطلحات �لم�ضتوردة، موروثاً �ضائعاً. فاكت�ضاف تاريخ 

�ألمان، متخ�ض�ضين بعلم  �إير�ن „�لعظيم“ على يد علماء 

�لبع�س،  بها  �حتج  �لتي  �لذريعة،  كان  و�للغويات،  �الآث��ار 

ولم  �إي���ر�ن.  �إل��ى  �لعن�ضري  �لتع�ضب  جرثومة  لت�ضدير 

جرى  �لجرثومة،  فهذه  فقط،  �إي��ر�ن  على  �الأمر  يقت�ضر 

ت�ضديرها �إلى �لبلد�ن �لمجاورة، �أي�ضاً. وغني عن �لبيان 

�لترك“،  �أبناء  من  هو  من  „محظوظ  �أتاتورك  مقولة  �أن 

�لت�ضريحات،  تلك  قائمة  في  تدخل  مقولة  �ضوى  لي�ضت 

�لتي يتعين على �أحد �لفتية و�إحدى �لفتيات، �لتغنى بها، 

بدء  قبل  �لوطني  �ل�ضالم  و�إن�ضاد  ي��وم،  كل  �ضبيحة  في 

ما  ترديد  �الآخرين  �لتالمذة  كافة  و�إل��ز�م  �الأول،  �لدر�س 

يتغنى به �الثنان. و�الآن، وبما �أن �لحكومة �ضارت تحاول 

باأن ترديد مقولة  فاإنها تزعم،  لذ�  �الأك��ر�د،  �لتفاهم مع 

�أتاتورك، �ضمن �لن�ضيد �لوطني، يجب �أن 

تفهم على �أن �لمق�ضود منها، �النتماء �إلى 

�ل�ضعب  �إل��ى  ولي�س  �لتركية،  �لجمهورية 

�لتركي.

تدري�س  ح���ول  �ل��ج��دل  خ�ضم  وف���ي 

�للغة �الأم في �إير�ن، ي�ضتعين �لبع�س تارة 

بمقوالت  �أخ��رى،  وت��ارة  علمية  بمقوالت 

نهاية  ف��ي  تحفز،  ل��ه��ا،  �ضند  ال  ز�ئ��ف��ة، 

�لمطاف، �إلى �ندالع �لعنف و�لعنف �لم�ضاد، بين ممثلي �لنظام من 

جهة و�لنا�ضطين من �أجل حقوق �الإن�ضان من جهة �أخرى. فال�ضعوب 

�لتي ال يجوز لها تعلم لغتها �الأم، تتهم »�لفر�س« بالمغاالة في �لوطنية 

�لتركية  �ل�ضعوب  �أن »�لفر�س«، يقمعون  �ل�ضوفينية، وتوؤكد على  وفي 

عن  �الإع��الن  عليها  ويحظرون  وي�ضطهدونها،  و�لبلو�ضية  و�لكردية 

هذه  بالفار�ضية  �لناطقون  يتهم  ناحيتهم،  ومن  �لقومية.  �نتماء�تها 

�لتركية  �لقومية  بمبادئ  وتتم�ضك  ت�ضعى لالنف�ضال،  باأنها  �ل�ضعوب، 

و�أفكار �لقومية �لعربية. وفي �إ�ضارة منهم �إلى �للغة �لفار�ضية �لو�ضطى 

(�للغة �لبهلوية)، يوؤكد هوؤالء على �أن �الآذريين لي�ضو� من ملة �الأتر�ك، 

(عرب�ضتان  خوز�ضتان  الأن  وذل��ك  �أ���ض��اًل،  ع��رب  هم  ما  �لعرب  و�أن 

�لعر�ق  �أعماق  �إلى  �متدت حدوده  �لذي  �الإقليم   ��  (1٩25 عام  حتى 

�لمد�ئن، عا�ضمة  و�أن  و�أب��د�ً،  د�ئماً  �إير�نية  كانت  �لزمن،  �ضابق  في 

من  �أميال  ب�ضعة  �إال  تبعد  ال  و�ل�ضا�ضانية،  �لبارثية  �الإمبر�طوريتين 

بالن�ضبة  له  قيمة  ال  جدل  �إز�ء  هنا،  �أننا  �لبيان،  عن  وغني  بغد�د. 

لحقائق ومعطيات �ليوم �لر�هن.

ما معنى فار�صي يا ترى؟  في �إير�ن ال يوجد �ضعب بهذ� �ال�ضم. 

وما  فار�س؟  �إقليم  في  �لمقيمون  �الأف��ر�د  �ال�ضم  بهذ�  �لمر�د  هل 

يكون  بحيث  �الأف��ر�د،  ه��وؤالء  به  يتمتع  �ل��ذي  �ل�ضلطان  حقيقة  هي 

هل  �للغوي؟  �لمجال  ف��ي  �الإي��ر�ن��ي��ة،  �ل�ضيا�ضة  ر�ضم  بمقدورهم 

وما  و�أ�ضفهان،  وكرمان  محافظة خر��ضان  �لت�ضمية  بهذه  �لمق�ضود 

�لفار�ضية؟  باللغة  �ضكانها  ينطق  �إير�نية  محافظات  من  ذلك  �ضوى 

غير  �أخ��رى  ت�ضمية  �أنف�ضهم  على  يطلقو�  لن  �الأف��ر�د  ه��وؤالء  �أن  �إال 

خر��ضاني وكرماني و�أ�ضفهاني. و�إذ� كان لهذ� �ل�ضعب وجود حقيقي 

طالبات في �إحدى �لجامعات 

�لخا�ضة بالمعلوماتية في 
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��ضتطاعو�  ومتى  �لبالد،  مجمل  حكمو�  فمتى  �الأي��ام،  من  يوم  في 

�الإمبر�طورية  �نهيار  فعقب  ترى؟  يا  ل�ضلطانهم  �إير�ن  يخ�ضعو�  �أن 

�ل�ضا�ضانية، و�نتهاء �ل�ضلطان، �لذي مار�ضه �لعرب على مدى مائتي 

عام، تولى حكم �إير�ن، قبائل تركية ومغولية في �لمقام �الأول. ومن 

�ضاعدت  �لتي  هي  �لقبائل  هذه  �أن  �إلى  هنا،  �الإ�ضارة  �لقول  نافلة 

على �نت�ضار �للغة �لفار�ضية، لي�س في �إير�ن فح�ضب، بل وفي �آ�ضيا 

�ل�ضغرى وبالد �لقوقاز وفي �أو��ضط �آ�ضيا و�لهند �أي�ضاً. فاللغة �لتي 

�الأنا�ضول،  غرب  في  �ل��روم،  �ل�ضالجقة  بالط  في  متد�ولة  كانت 

كانت �لفار�ضية بال �أدنى �ضك، و�لعا�ضمة قونيا كانت مركز �الآد�ب 

�لفار�ضي  �ل�ضعر  عمالق  و�ألف  عا�س  �لمدينة  هذه  ففي  �لفار�ضية، 

�أ�ض�ضها  �لتي  �لمغولية  �ل�ضاللة  وكانت  رومي.  �لدين  جالل  موالنا 

تيمورلنك قد جعلت من �لفار�ضية لغة �لبالط في �لهند، و�ضجعوها، 

و�ضاعدو� على �نت�ضارها، على مدى قرون من �لزمن، برغم �أن لغتهم 

بهذه  �لعناية  �ضبب  يكن  ولم  �لتركية.  �لجغانية  �للغة  كانت  �الأ�ضلية 

�للغة يكمن في �ضعورهم بمعزة عارمة تجاه �ضعب معين �أو باأو��ضر 

قربى متينة مع هذ� �ل�ضعب �أو ذ�ك، �إن كل ما في �الأمر هو �أن متانة 

�للغة �لفار�ضية قد بهرتهم. فمن م�ضلمات �الأمور هو �الأمر �لذي نال 

��ضتح�ضانهم ما كانت له عالقة بقوة �ل�ضعب �لفار�ضي، فهم هزمو� 

�إن لغة �لفردو�ضي هي  مبيناً،  هذ� �ل�ضعب و�نت�ضرو� عليه �نت�ضار�ً 

�أي�ضاً، تحظى �للغة  �لتي حظيت با�ضتح�ضانهم. وفي �لعالم �لر�هن 

�الإنجليزية بالتقدير و�لتبجيل حتى في تلك �الأو�ضاط، �لتي يكن فيها 

�الأفر�د �ضيئاً من �ل�ضغينة و�لعد�ء للواليات �لمتحدة �الأمريكية.

�لطرف  يرددها  �لتي  �لتهمة  يوؤيد  تاريخي  �ضند  يوجد  ال  كما 

�الآخر، �أعني تهمة �ل�ضعي لالنف�ضال. حقاً تبلورت في �إير�ن نزعات 

موجودة  �لنزعات  هذه  �أن  �أي�ضاً،  �الأم��ور  حقائق  ومن  �نف�ضالية. 

خارج  من  تُغذى  �لنزعات،  هذه  �أن  بيد  �أي�ضاً.  �لحا�ضر  �ليوم  في 

�لبالد، ولي�س من �لد�خل. وتتجلى �أقدم هذه �لنزعات، في محاوالت 

بالتركية  �لناطق  �أذربيجان  �إقليم  ف�ضل  �لعثمانية،  �الإمبر�طورية 

مع  نهائي،  بنحو  توقفت،  قد  �لمحاوالت  هذه  �أن  علماً  �إي��ر�ن،  عن 

في  كانت،  �لعثمانية  فالجيو�س  �الأول���ى.  �لعالمية  �لحرب  �ن��دالع 

بع�س �الأحيان، �ضديدة �لفاعلية، و��ضتطاعت �حتالل �أذربيجان ولم 

(�لجماعة  و�لقزلبا�س  �الآذريين  كبدهم  �أن  بعد  �إال  منها،  تن�ضحب 

�لتي �نحدر �أغلبهم من �الأنا�ضول) خ�ضائر فادحة. ومن حين الآخر، 

كان �لطرفان يتركون ور�ءهم �أر��س محروقة. وقامت �الإمبر�طورية 

وكانت هذه  �الإير�نية.  �الأر��ضي  بمحاولة الحتالل  �أي�ضاً،  �لرو�ضية، 

من  مدينة،  ع�ضرة  �ضبع  على  �ال�ضتيالء  عن  �أ�ضفرت  قد  �لمحاولة 

مدن ُغل�ضتان وتركمانجاي. وكان �الإير�نيون قد درجو� على و�ضف 

عملية �ال�ضتيالء هذه، باأنها و�ضمة عار في جبين �لمحتل. و�ندلعت 

�إي��ر�ن  عن  وف�ضلها  �أذربيجان  على  لال�ضتيالء  �الأخ��رى،  �لمحاولة 

كلية، في �ضياق �حتالل �لحلفاء �إير�ن �إبان �لحرب �لعالمية �لثانية. 

تحقيقه  في  نجحت  ما  يحققو�  �أن  ي�ضتطيعو�  لم  �لبال�ضفة  �أن  �إال 

رو�ضيا �لقي�ضرية، �أي �إنهم عجزو�، عن ف�ضل �أذربيجان عن �إير�ن، 

هذه  في  رف�ضت،  �لعظمى  �لدول  الأن  وذلك  د�ئم،  بنحو  و�حتاللها 

كانو�  ما  �ل�ضكان  �أن  ال�ضيما  �لبال�ضفة،  نو�يا  مع  �لتجاوب  �لمرة، 

في  تندرج  فا�ضلة،  محاولة  وكاأخر  �أ�ضاًل.  �لبال�ضفة  مع  يتجاوبون 

هذ� �ل�ضياق، �لحرب �لتي �ضنها �ضد�م ح�ضين بهدف �ال�ضتيالء على 

خوز�ضتان (عرب�ضتان). وفي هذه �لمرة �أي�ضاً، وقف �أبناء عرب�ضتان 

- �لذين هم من �ضاللة �لعرب - في �لخطوط �الأمامية من �لجبهة 

ود�فعو� عن وحدة �أر��ضي �لبالد (�لم�ضماة حالياً �إير�ن). من هنا، 

فاإنه الأمر مثير لال�ضتغر�ب فعاًل، �أن يتهم �لمرء هوؤالء �لمو�طنين، 

�أن هوؤالء  �الأمور  �إير�ن. فمن حقائق  باأنهم يتطلعون لالنف�ضال عن 

�لمو�طنين ما كانو� بحاجة، ال لتبني �أيديولوجيات ير�د منها ح�ضد 

و�لدولة  �الأم��ة  قبيل  من  م�ضطلحات  لترديد  وال  �لوطنية،  �لنخوة 

�لقومية. فمنذ حكمها �الأخمينيون، كانت �إير�ن دولة متعددة �الأعر�ق 

د�ئماً و�أبد�ً، وحافظت على وجودها من غير �أن تكون بحاجة لهذه 

�لم�ضطلحات �لم�ضتوردة.

وتاأ�ضي�ضاً على ما �ضبق، فاإذ� كان �لمرء يزعم، تارة باأن �الآذريين 

�للغة  ��ضتخدم  بل هم قوم درج��و� على  �الأت��ر�ك،  لي�ضو� من �ضاللة 

غابر  في  يتكلمون،  كانو�  الأنهم  وذلك  �لعامة،  حياتهم  في  �لتركية، 

�أخرى،  وتارة  �لو�ضطى،  �لفار�ضية  مجموعة  �إلى  تنتمي  لغة  �لزمن، 

باأن �لكرد من �ضاللة �لمدينيين، �أي �أن جذورهم تمتد �إلى �أول �ضعب 

�آري، حكم �إير�ن، فلي�س ثمة �ضك في �أن هذه �لمز�عم، لي�ضت ذ�ت 

نفع يذكر، في حل �لم�ضكلة، �لتي نحن ب�ضدد �لحديث عنها. فهذه 

�لتبرير�ت تذكرنا باإ�ضر�ر �لكماليين، �أعني معتنقي �أفكار م�ضطفى 

هاهنا  فنحن  �لجبل.  ب��اأت��ر�ك  �لكرد  ت�ضمية  على  �أت��ات��ورك،  كمال 

على  ت�ضاعد  ال  عن�ضرية،  نزعات  طياتها  بين  تخفي  مقوالت،  �إز�ء 

بالتركية  حالياً  تتخاطب  �ل�ضعوب  فهذه  �ل�ضعوب.  هذه  م�ضاكل  حل 

و�لكردية �أو بالعربية، وتتطلع الأن يتعلم �أبناوؤها درو�ضهم بلغتهم �الأم 

في مد�ر�س �لبالد.

ت�صيي�ص حق �أ�صا�صي من حقوق �لإن�صان  �إن �لربط بين �لتطلع 

�إلى �لتعلم باللغة �الأم في �لمدر�ضة و�لنزعات �النف�ضالية، يج�ضد، في 

�أ�ضا�ضي وذلك من خالل تبني ت�ضور�ت ز�ئفة،  �لو�قع، ت�ضيي�س حق 

�الإن�ضان،  �أ�ضا�ضي من حقوق  �إز�ء حق  و�دعاء�ت باطلة. فنحن هنا، 

في  تاأكيده  جرى  حق  �إز�ء  �الأم،  باللغة  بالتخاطب  يخت�س  حق  �إز�ء 

�لجمهورية  د�ضتور  وعبد  �لدولية.  و�لمو�ثيق  �لمعاهد�ت  �لكثير من 

من   15 فالمادة  �الأم.  باللغة  �لتعلم  حق  �أم��ام  �لطريق،  �الإ�ضالمية 

و�لم�ضتركة  �لر�ضمية  و�لكتابة  „�للغة  �أن:  �إلى  ت�ضير  �لثاني  �لف�ضل 

و�لمر��ضالت  �لوثائق  تكون  �أن  فيجب  �لفار�ضية،  هي  �إي��ر�ن  ل�ضعب 

ولكن  و�لكتابة.  �للغة  بهذه  �لدر��ضية  و�لكتب  �لر�ضمية  و�لن�ضو�س 

يجوز ��ضتعمال �للغات �لمحلية و�لقومية �الأخرى في مجال �ل�ضحافة 

وو�ضائل �الإعالم �لعامة، وتدري�س �آد�بها في �لمد�ر�س �إلى جنب �للغة 

�لفار�ضية.“ �إن هذه �لمادة تنطوي على �إ�ضكاليات متعددة. فما معنى 

„وتدري�س �آد�بها في �لمد�ر�س“؟ �ألي�س من �لمنطق، �أن يكون �لتالميذ 

قد تعلمو�، من قبل، قر�ءة وكتابة هذه �للغة، لكي يكون بم�ضتطاعهم 

قر�ءة �لن�س �الأدبي وفهم مغز�ه. ولماذ� �أحجم �لمرء عن �لتحدث، 

ب�ضريح �لعبارة، عن �ضرورة �لتدري�س باللغة �الأم؟ �أما �إذ� كان �لمق�ضود 

هاهنا �الأدب �لمترجم، فاإن من نافلة �لقول �الإ�ضارة هنا، �إلى �أن هذ� 

�لنوع من �الأدب، ال قيمة له في تعلم �للغة �الأم. وما معنى، „يجوز“ 

�لمق�ضود  فهل  �لمد�ر�س؟  في  و�لقومية  �لمحلية  �للغات  ��ضتعمال 

جملة  من  �أنها  �أم  �ختيارية،  كمادة  �لتالميذ  يتعلمها  �الأم،  �للغة  �أن 

�لمو�د، �لتي عليهم �أن يتعلموها من خالل �لدرو�س �لخا�ضة؟ وَمْن هو 

�لطرف �لذي �ضيتحمل �الأعباء �لمالية �لمرتبطة بالدرو�س �لخا�ضة؟ 

و�ختيار  �لمعلم  وتدريب  �لكتب،  �ختيار  عن  م�ضوؤوالً  �ضيكون  وَم��ْن 

�أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية؟ �إننا هاهنا �إز�ء م�ضاكل وتعقيد�ت، لم تهتم 

�لحكومات �ل�ضابقة ببيان �ل�ضبل �لناجعة و�لو�ضائل �ل�ضرورية لحلها. 

�لجمهورية  لرئا�ضة  �لمر�ضحين  �هتمام  نالت  وتعقيد�ت  �إز�ء م�ضاكل 

في حقبة �لحمالت �النتخابية فقط. فما �أن يحين موعد �النتخابات، 

�أكبر  تاأوي  �لتي  �لمدينة  تبريز،  �إلى  �لمر�ضحون  يتوجه  ما  �ضرعان 

�أنهم �ضيعملون � حالما يفوزون بمن�ضب  تجمع من �الأقليات، معلنين 

رئي�س �لجمهورية ـ على �إيجاد �لحل �ل�ضافي، لم�ضاألة �للغات �الأم غير 

�لفار�ضية. هذ� ولم يكن �لرئي�س �لحالي حالة ��ضتثنائية فيما يخ�س 

باأن تاأكيد روحاني على „�إن تدري�س لغات �الإير�نيين  �لم�ضاألة. علماً 

و�لجامعات  �لمد�ر�س  م�ضتوى  على  ر�ضمي  بنحو  تنفيذه  �ضيتم  �الأم، 

�ضمانة  الأن��ه  وذل��ك  �لد�ضتور،  من   15 �لمادة  منطوق  مع  �ن�ضجاماً 

لتعميق ثقافة و�آد�ب �ل�ضعوب �الإير�نية و�ل�ضياج �لمنيع للحيلولة دون 

�لتدهور“، قد كان من �أهم �الأمور �لتي تعهد روحاني بتنفيذها. �إن 

روحاني ذهب خطوة �أبعد، فقد كان قد �أ�ضار �إلى �أن من �ضروريات 

�الأمور �أن يتم في تبريز تاأ�ضي�س �أكاديمية ترعي �للغة �الآذرية و�آد�بها. 

�إال �أن من حق �لم�ضتمع لخطاب ح�ضن روحاني، �أن ي�ضتغرب وي�ضاأل 

نف�ضه، عما �إذ� كانت هذه �لنو�يا ممكنة �لتحقيق، ال�ضيما �أن �لو�قع 

�الأم  �للغات  تعليم  عملية  تنظيم  في  و��ضح  ف�ضل  وجود  على  ي�ضهد 

�أن هذه �لتعهد�ت  للناطقين بغير �لفار�ضية في مد�ر�س �لبالد. بيد 

�لتي  �لمحافظات  ففي  فاعليتها.  و�أثبتت  ثمارها  �أعطت  �لكالمية 

ت�ضكل فيها هذه �ل�ضعوب �الأكثرية �ل�ضكانية، كان عدد �لناخبين �لذين 

�أعلى من عدد �الأ�ضو�ت، �لتي ح�ضل عليها  �ضوتو� ل�ضالح روحاني 

�لدر��ضي  �لعام  �أن  �لبالد ككل. ومع  �� على م�ضتوى  �لمتو�ضط  �� في 

�أية بادرة  �أنه ال توجد  �أن �الأمر �لبين هو  �إال  �لجديد قد بد�أ فعاًل، 

ت�ضير �إلى تدري�س �لتالميذ لغتهم �الأم �أو ت�ضير �إلى وجود خطة لتنفيذ 

هذ� �الأمر، فهذ� �أمر طو�ه �لن�ضيان وما عاد �أحد ي�ضمع عنه �ضيئاً ذ� 

بال. و�لحق كل �لحق مع �لخبر�ء، حين ينبهون �إلى عدم وجود �لكتب 

�لمدر�ضية و�لمعلمين، �لقادرين على تنفيذ هذه �لمهمة �لجليلة. كما 

ال يجدي نفعاً هاهنا، �ال�ضتغر�ب من �ل�ضبب �لذي حال دون �تخاذ 

�لخطو�ت �ل�ضرورية، وتنفيذ �ل�ضروط �لمنا�ضبة، لتحقيق هذ� �لهدف 

�لد�ضتوري، برغم �نق�ضاء خم�ضة وثالثين عاماً، على �لت�ضديق على 

�لد�ضتور. و�إذ� ما لفت �لمرء �نتباه �لم�ضوؤولين، �إلى �أن هذه �للغات 

�لو�جب  �أن  فاإن جو�بهم هو،  �لمجاورة،  �لدول  يجري تدري�ضها، في 

�إلى  �لبلد�ن  �لنزعات �النف�ضالية، من هذه  �نتقال  يقت�ضي، تحا�ضي 

�لنزعات  �لفزع من  �أخرى  �أ�ضماعنا مرة  يتردد على  �إي��ر�ن. وهكذ�، 

�النف�ضالية.

�لقادمة من ور�ء  �لنزعات �لنف�صالية  �لفزع من جرثومة 

�لحدود  و�أخير�ً، لقد حقق �أكر�د �لعر�ق، �لهدف �لذي كانو� ي�ضبون 

�لحكم  بمز�يا  يتمتع  كرد�ضتان  فاإقليم  طويل.  زمن  مدى  على  �إليه، 

حيث  تركيا،  وفي  �لمد�ر�س.  في  تُدر�س  �الأم  �للغة  وباتت  �لذ�تي، 

�ندلعت، في �ضابق �لزمن، وعلى مدى عقود كثيرة من �لزمن حروب 

منذ  �ختيارية،  مادة  �الأم  �لكردية  �للغة  �ضارت  نهاية،  ال  و�ضر�عات 

�لعام 2013.

و�لمالحظ هو �أن �للغات �لعربية و�الآذرية و�لتركمانية تُدر�س منذ 

�لذين  �الإير�نيين،  �إن  �لمجاورة.  �لبلد�ن  مد�ر�س  في  كثيرة  �ضنو�ت 

يف�ضلون ��ضتمر�ر �لنق�س في �لكتب �لمدر�ضية، و�لكادر �لتدري�ضي 

�لمتخ�ض�س في هذه �للغات، ال ل�ضيء �إال الأنهم يتهيبون، من �تخاذ 

�لنزعات  تنتقل  �أن  يخ�ضون  �لبلد�ن،  للعمل مع هذه  خطو�ت جادة، 

�لثقة  تنق�ضهم  �إما  �الإير�نيين  �إن هوؤالء  نعم  �إير�ن،  �إلى  �النف�ضالية 

بالنف�س، �أو �إنهم يقروؤون �لتاريخ بنحو معكو�س وم�ضرين على �ل�ضير 

�إلى �لخلف، و�ضد �لتيار. على �ضعيد �آخر، �أي بلد من هذه �لبلد�ن 

جزء�ً  يحفز  جذب،  محور  ي�ضكل  �أن  ويمكن  �لديمقر�طية،  ت�ضوده 

�إلى هذ�  �أ�ضف  �إليه و�لخ�ضوع لحكومته؟  �إير�ن على �الن�ضمام  من 

�لزمن،  �إير�ن في �ضابق  من  �لبلد�ن كانت جزء�ً  �أجز�ء من هذه  �أن 

�لمعنى،  وبهذ�  و�لرو�س.  �لعثمانيون  عليها  ي�ضتولي  �أن  قبل  من  �أي 

فلو كانت هناك تطلعات لالنف�ضال و „�اللتحاق“ بدولة �أخرى، وهو 

تتطلع  �أن  هو  �حتماالً  �الأكثر  �الأم��ر  فاإن  تاأكيد،  بكل  م�ضتبعد  �أمر 

هذه �الأطر�ف �إلى �الن�ضمام �إلى �إير�ن ثانية. وغني عن �لبيان، �أننا 

هاهنا �إز�ء ت�ضور�ت ما عادت و�قعية، ففي عالمنا �لر�هن ما عاد 

نعي�س في  �إننا  �أ�ضاًل.  و�رد�ً  �أمر�ً  و�حد،  �لحدود، من طرف  تغيير 

ع�ضر، ي�ضهد تعميق �لتالحم، بين دول �التحاد �الأوروبي، و�ضعي هذه 

�لدول �لدوؤوب لتوحيد �ضيا�ضاتها �لخارجية و�القت�ضادية و�لثقافية، 

ع�ضرنا  وف��ي  وهكذ�  �لوطنية.  �ل��ح��دود  بتغيير  �لتفكير  غير  من 

�لحدود  تغيير  عن  �لحديث،  بات  �لخ�ضو�س،  وجه  على  �لر�هن، 

تغيير  عن  �لحديث  �إن  منطقي.  وغير  م�ضتحياًل،  �أمر�  �لخارجية، 

تغيير  يخ�ضون  يز�لون  ال  �لذين  �أولئك  �أما  غير.  ال  ذريعة  �لحدود 

�لحدود، ال ي�ضعنا �إال �أن نن�ضحهم باأن ياأخذو� باالعتبار �أن �لثقافة 

حروب  من  �لبالد  �ضهدته  ما  برغم  حية،  ت��ز�ل  ال  �أفغان�ضتان  في 

مختلفة  غزو  وحمالت  �لزمن  من  كثيرة  عقود�  د�مت  د�مية  �أهلية 

تعر�ضت لها على مر �ل�ضنين، نعم �إن �لثقافة في �أفغان�ضتان ال تز�ل 

حية بف�ضل �لكتب �لتي جاءتها من �إير�ن. فلو لم تح�ضل �أفغان�ضتان 

على هذ� �لغذ�ء �لفكري، لكانت هذه �لثقافة �لجديرة باالحتر�م قد 

ت�ضتورد  �أن  �إير�ن من  يمنع  �لذي  �الأمر  تاأكيد. وما هو  بكل  �نهارت 

من  و�لبلو�ضية  وبالتركمانية  وبالتركية  بالعربية  �لمكتوبة  �لموؤلفات 

�لمجاالت  في  و�لتعددية  �لتنوع  بذلك  معززة  �أي�ضاً،  �لحدود  خارج 

�للغوية و�الأدبية؟ هل هناك �ضبب منطقي يحتم على �لبالد �ال�ضتغناء 

�أ�ضاحو�  �الأو�ئل قد  �لم�ضلمون  ولو كان  �لغزير؟  �لر�أ�ضمال  عن هذ� 

و�الإير�نية  �الإغريقية  بالثقافة  جمعهم  �لذي  �للقاء  في  بوجوههم، 

�أن  تاأكيد،  بكل  بو�ضعهم،  كان  لما  و�لهندية،  و�لم�ضرية  و�ل�ضورية 

ينجبو� مفكرين عظام من قبيل �لكندي و�لفار�بي و�بن �ضينا و�لر�زي 

و�بن خلدون و�بن ر�ضد.

 منوت�صهر �أمير بور   م�ضرف على �لطبعة �لفار�ضية من مجلة »فكر وفن«.

ترجمة: عدنان عبا�س 
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ت �لعمليُة �لتعليمية في �صوريا، بدءً� من �لأيام �لأولى للثورة �لتي �نطلقت في �آذ�ر / مار�ص  I َتَلقَّ

٢٠١١، �صل�صلًة من �ل�صربات �لموجعة .. ويمكن �لقول: �إنه، في �لمنطلق، و�لمجرى، و�لماآل،.. لم يعد 

ثمة »مد�ر�ص«، و»تالميذ«، و»طلبة«، و»ُمَدرِّ�ُصون« بالمعنى �لدقيق لهذه �لكلمات.

    

التعليم في �سوريا

و�صع �لمد�ر�ص في �لمناطق �لخارجة عن �صيطرة �لنظام

KHATEEB BADLE    خطيب بدلة

ل حرمة ل�صيء �أو لأحد  ��ْضتُِهَر»�لنظاُم« �ل�ضوري، منذ �نقالب 

�لت�ضحيحية« -  »�لحركة  با�ضم  �لذي ُعرف  �الأ�ضد  �لجنر�ل حافظ 

موؤ�ض�ضات  من  موؤ�ض�ضة  الأية  حرمًة  يَعرف  ال  باأنه   ،1٩70/11/16

و�لجامعات،  و�لمعاهد  �لمد�ر�س  ذلك  وب�ضمن  �ل�ضورية،  �لدولة 

ويوجد في �ضجالت هذ� �لنظام ع�ضر�ُت �لحاالت �لتي ��ضتولى فيها 

على مدر�ضة ما، محوالً مبناها �إلى فرع لحزب �لبعث، �أو �إلى مفرزة 

�أمنية، �أو �إلى مقر لمنظمة �ضعبية. ولعل �ضوريا من �أكثر دول �لعالم 

بدو�مين  مدر�ضتين  �لو�حُد  �لمدر�ضيُّ  �لمبنى  فيها  ي�ضتوعُب  �لتي 

�أو  ُمنْتََهَكة،  �لمدر�ضيُة  مبانيها  بينما  »�لفوجين«،  بنظام  متباينين، 

ُمْحتَلَّة! لنقل: 

��صتقر�ر ن�صبي  ومع هذ� فقد بقي و�ضُع �لمد�ر�س �ل�ضورية م�ضتقر�ً 

ن�ضبياً، خالل �لثورة �ل�ضلمية، ال �ضيما و�أن بد�يات �لثورة تز�منت مع 

�أيام �لعطلة �ل�ضيفية في �أ�ضهر �أيار/ مايو وحزير�ن/ يونيو وتموز/ 

يوليو و�آب/ �أغ�ضط�س من عام 2011.

�لحدود  كل  من  �لمتفلت  �الأم��ن��ي  للحل  �لنظام  �عتماَد  ولكنَّ 

لمطالب  ي�ضتجيب  �إ�ضالحي  �إج��ر�ء  �أي  تجاه  وتََعنُّتَُه  و�ل�ضو�بط، 

�جتماعي  عقد  على  و�لتفاهم  للم�ضالحة  مجاالً  يفتح  �أو  �ل�ضعب، 

�لثورة،  تَ�َضلَُّح  ثم  �ال�ضتبد�د،  من  خ��اٍل  ع�ضر  في  و�لدخول  جديد، 

وتحويَل مفهومها �لعام من »ثورة« �إلى »حرب«، و�القتر�َب �أكثر فاأكثر 

�أكثر  �لتعليمي  �لو�ضع  كله جعل  هذ�  �الأهلية«،  »�لحرب  مفهوم  نحو 

غر�بة و�إيالماً بل وكارثيًة. 

�لمدن �لرئي�صية  في بد�ية �لثورة، �أو على نحو �أكثر و�ضوحاً: في 

مطلع �ضنة »2012« حينما بد�أت مرحلُة �لت�ضلُّح، و�ضَع »�لنظاُم« ثقلَه 

�لع�ضكري كله في �لمدن �لرئي�ضية، ليقينه �أن خروَجه من �لمدن يعني، 

على نحو �أكيد، �ضقوطه.

�إلى �قتحام �لمدن �لتي خرجت عن �ضيطرته  لذلك فقد �ضارع 

حولها  مقيماً  �حتاللها،  �أعاد  �أو  و�حتلها،  موؤللة،  ع�ضكرية  بقو�ت 

�ليومية  معي�ضتهم  وم�ضادَر  �أهلها  �أرو�َح  و�َضلََّم  �لحو�جز،  من  طوقاً 

�إلى �الأمن و�للجان �ل�ضعبية �لتي تعرف با�ضم »�ل�ضبيحة« وم�ضلحي 

حزب �لبعث.

وعلى �إثر ذلك، ��ضتولت �لقطعاُت �لع�ضكرية وعنا�ضُر �لمخابر�ت 

�ال�ضتر�تيجية  �لمو�قع  ذ�ت  »�لمد�ر�س«  على  �ل�ضبيحة«  و»قطعاُن 

�لرمل على  �أكيا�ُس  للتفتي�س، ت�ضطفُّ  �لتي ت�ضلح الأن تكون حو�جز 

�أ�ضو�رها، ويمتلىء د�خلُها باالأ�ضلحة و�لمجنزر�ت و�لذخائر، ومهاجع 

�ُس ق�ضٌم من كل مدر�ضة ليكون �ضجناً، �أو معتقاًل  �لعنا�ضر، بينما يَُخ�ضَّ

موؤقتاً، تَُماَر�ُس فيه �أنو�ع �لقهر و�الإذالل و�لتعذيب �لتي لي�س لها �ضبيه 

على �ضطح �لكرة �الأر�ضية في هذه �لحقبة �لتاريخية.

�لأرياف �لبائ�صة  و�أما �لمدن و�لبلد�ت و�لقرى �لريفية �لتي تحولت 

�إلى »مناطق محررة« فما �نفك »�لنظام« يُْمِطُرها، يومياً، بالهاونات، 

�إلى تدمير عدد كبير من  �أدى  و�لبر�ميل، ور�جمات �ل�ضو�ريخ، مما 

�ضنة  �أو�خر  في  �الأولية  �لتقدير�ت  �إحدى  بموجب  بلغت،  �لمد�ر�س، 

2013، ثالثة �آالف مدر�ضة.

مناطقهم  ���ض��وؤون  ي��دي��رون  �لذين  �الأه��ال��ي  من  �أح��ٌد  يبادر  ول��م 

�لمحررة �إلى �إعادة بناء تلك �لمد�ر�س �أو ترميمها، ل�ضبب موؤلم �إلى 

�أبعد �لحدود، ملخ�ُضه �أنه ال يوجد َمْن ي�ضمن لنا �أال يعود �لنظام �إلى 

ق�ضفها وتخريبها وقتل َمن فيها ِمن جديد! 

و�حتلت قطعاٌت مما ُعرف با�ضم »�لجي�س �لحر« بع�س �لمباني 

�لمدر�ضية، م�ضتخدمة �أ�ضلوَب �لنظام نف�ضه �� �أحياناً �� في ��ضتخد�ماتها، 

�أنو�ع �الأ�ضلحة و�لذخائر، وتخ�ضي�س جناح  بمعنى ح�ضوها بمختلف 

للمعتقلين، بق�ضد �لتحقيق معهم و�نتز�ع �العتر�فات منهم.

َقطع �لتعليم  ��ضطر عدٌد كبيٌر من طلبة �لجامعات �ل�ضوريين �إلى 

�لتوقف عن متابعة در��ضتهم في دم�ضق وحلب وحم�س و�لالذقية وبع�س 

�لمدن �لرئي�ضية �الأخرى، الأ�ضباب ي�ضعب ح�ضُرها، فمنهم من ترك 

�لعدوَّ  �ل�ضباَب  تَْعتَِبُر  �لتي  �الأمنية  �الأجهزة  من بط�س  �لدر��ضة خوفاً 

�الأول »للنظام«، ومنهم من هرب بجلده لمعرفته �أن �أخاه �أو �أباه �أو �أحد 

�أقاربه ينت�ضب �إلى �لمعار�ضة، وقد ُعرف عن هذ� »�لنظام« ��ضتعد�ُده 

لالنتقام من �الأبرياء بعد تلفيق تهم و�هية لهم، بينما تهمتُهم �لحقيقية 

هي »�لقر�بُة« مع �أحد �لمعار�ضين.. وفئة ثالثة خافت من فتاوى �ل�ضيخ 

�أحمد ح�ضون �لتي تدعو �إلى تجنيد �ل�ضباب ل� »�لجهاد« �ضد �أهلهم 

وذويهم ل�ضبب معلن هو »مكافحة �الإرهاب« و�أما �ل�ضبب �لحقيقي فهو 

حر�ُس ف�ضيلة �ل�ضيخ �لمفتي �لح�ضون على بقاء �لنظام �لعائلي �الأ�ضدي 

م�ضتبد�ً بال�ضعب �ل�ضوري، وبقاء ح�ضته من �لمال و�لنفوذ محفوظة.. 

وفريق ر�بع خاف على نف�ضه من �أن يذهب على �ضكل »َفْرق ِعْملة«، �أثناء 

تبادل �لق�ضف �لمدفعي �أو �ال�ضتباكات �لمبا�ضرة بين قو�ت �لنظام من 

جهة و�لقو�ت �لتي تندرج تحت مفهوم »�لجي�س �لحر« من جهة �أخرى.

ال  �أنهم  فلربما  �ل�ضغار  �لمد�ر�س  تالميذ  و�أم��ا  �أيــ�ــصــًا   و�ل�صغار 

جعلت  �لتي  �الأ�ضباب  حقيقَة  مبهم،  نحو  على  يدركون  �أو  يدركون، 

ما  �إلى  فجاأة  ويتحولون  �آمنة،  كانت  �لتي  بيوتهم  يغادرون  �أهاليهم 

ل«، ويطلبون منهم �أن يتركو� در��ضتهم ويتخلو� عن  ي�ضبه »�لبدو �لُرحَّ

�لطموحات �لتي كانت تتمثل بال�ضوؤ�ل �لمدر�ضي �لتقليدي: »�ضو بدك 

ت�ضير في �لم�ضتقبل يا بني؟«.

�لتي  �لمدينة  تلك   �� حلب  مدينة  �أهالي  من  كبير  ق�ضم  فمثاًل.. 

�ضعار  ترجمة  من  �أبنائها  على  خوفاً  بالثورة  �اللتحاق  في  تباطاأت 

�لغ�ضب  بفعل  نزحو�،   - و�قعة  �إلى حقيقة  �لبلد«  نحرق  �أو  »�الأ�ضد 

�لذي �َضبَُّه عليهم »�لنظاُم �الأ�ضدي« من �لجو، غرباً �إلى »خان �لع�ضل« 

و�ختلطو�،  و»معرتم�ضرين«،  �نو«  و»َحزَّ و»�إبِّين«  و»�الأت��ارب«  و»�أورم« 

في مد�ر�س هاتيك �لقرى و�لمدن �ل�ضغيرة مع �لنازحين من مناطق 

»�لمعرة« وجبل �لز�وية ومحافظتي »حم�س« و »حماه«، وجل�س �أبناوؤهم 

ي �لعلم، بل لتلقي �لمفار�س و�لبطانيات و�لطحين و�الأرز  معهم، ال ِلتَلَقِّ

و�لمعكرونة وبقية متطلبات �الإغاثة.

�أن  �ل�ضورية  �لثورة  �أيام  �أغرب ما مر معنا في  ومن  نــزوح متكرر  

�لعائلة �لو�حدة كانت تُ�ْضَطرُّ للنزوح من مكان �إلى �آخر بما يتنا�ضب 

�بتد�ًء  �أهالي منطقة ما، وذلك  »�الأ�ضدي« على  �لق�ضف  مع هيجان 

من �لمرحلة �لمتقدمة من مر�حل ��ضتخد�م �لعنف لو�أد �لثورة وَكبِْت 

�أ�ضو�ت �لحرية �لتي ُعرفت با�ضم »مرحلة �ضرب �لحا�ضنة �ل�ضعبية 

للثورة«!

ذ�ت يوم، بد�أت �أفو�ٌج من �لنازحين تاأتي من مدينة »�أريحا« ومن 

مدينة »كفرزيتا« �إلى مدينة »معرتم�ضرين«. 

للق�ضف  معرتم�ضرين  تتعر�س  �أال  ولكن،  �الأ�ضدقاء:  الأحد  قلت 

�ليومي هي �الأخرى؟

�أنهم  ذلك  �إلى  �أ�ضف  �أق��ل!!  فيها  �لق�ضف  ولكن  بلى،  لي:  فقال 

يق�ضفونها بالمدفعية فقط، بينما �أريحا وكفرزيتا تُق�ضفان بال� »ميغ« 

و»�لبر�ميل«.. يعني ق�ضف عن ق�ضف »بيفرق«!

�الأهالي  فاإن  �لكارثية  �الأو�ضاع  هذه  على  وبناء  �لجهَل   �لجهَل 

�لذين كانو� يحاولون تقديم خدمة �لتعليم الأبنائهم، والأبناء �لنازحين 

ذلك،  في  يف�ضلون  كانو�  ما  �ضرعان  وقر�هم،  مدنهم  �إلى  �لقادمين 

وتذهب ريُحهم، وتعود �لمد�ر�س لتكون ماأوى للنازحين فقط، ويقال 

للتالميذ بل�ضان �لحال:

�إير�ن  تقتلكم  �أن  لكم من  �أف�ضل   �� بني  يا   �� تعي�ضو� جاهلين  �أْن 

وحزب �هلل و�لمالكي وب�ضار بن حافظ �الأ�ضد!

لوحة ر�ضمها �أطفال 

�أفغان، من كتاب

„كان يا ما كان“ � �أطفال 

�الأفغان وعالمهم. 

“Es war einmal oder 

nicht”, Roger 

Willemsen.

S. Fischer Verlag, 

Frankfurt, 2014.
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�لبيان �ل�ضحفي �ل�ضادر عن  جاء في  بلغة �لإح�صاء و�لوثائق  

�لخام�س ع�ضر من  بتاريخ   (unicef) للطفولة  �لمتحدة  �الأمم  منظمة 

�آذ�ر/ مار�س 2013 �� �أي بعد مرور �ضنتين كاملتين على �نطالق �لثورة 

�� �أن  �لعنف �لمت�ضاعد يهدُد بفقد�ن فر�س �لتعليم لدى مئات �الآالف 

�إذ  جد�ً،  موؤلمة  �إح�ضائيات  �لتقريُر  ويقدم  �ل�ضوريين.  �الأطفال  من 

يقول �إن ن�ضبة 20% من �لمد�ر�س في �ضوريا، �أي ما ال يقل عن 2400 

في  مدر�ضة   772 منها  �لكلي،  �أو  �لجزئي  لل�ضرر  تعر�ضت  مدر�ضة 

محافظة �إدلب، و 300 في محافظة حلب، و 300 في محافظة درعا، 

وي�ضتخدم ما يزيد على 1500 مدر�ضة الإيو�ء �لنازحين، بينما غادر 

عدد كبير من �لطالب بيوتهم �إلى غير رجعة.

وجود  هو  �لتعليم  �أرك��ان  من  �لثالث  �لركن  �أيـــن؟   و�لمعلمون.. 

�أفر�د �لجهاز �لتعليمي ما عادو� ي�ضتطيعون  �أن  »�لمعلم«. و�لحقيقة 

ُقتلو� خالل  معلمين  وع�ضرة  مئة  فعد� عن  مد�ر�ضهم.  �إلى  �لو�ضول 

ثمة  �لمذكور،  �ليوني�ضيف  بيان  بموجب  و�لثانية،  �الأول��ى  �ل�ضنتين 

معلمون �عتقلو�، ومات بع�ُضهم تحت �لتعذيب، ومن �لم�ضتحيل وجود 

�ضمن  يدخل  بع�ضهم  الأن  �لحا�ضر،  �لوقت  في  لعددهم  �إح�ضائية 

مفهوم »�لمفقودين«.

جذور �لتعليم  ال �ضك في �أن �ل�ضعب �ل�ضوري هو من �أكثر �ضعوب 

هذه �لمنطقة توجهاً نحو �لعلم، ففي �لخم�ضينيات من �لقرن �لع�ضرين 

بد�أت في �ضوريا نه�ضة تعليمية غاية في �لحما�س و�الندفاع، وعلى 

بلدة  �لمدر�ضة في  �أن مدير  �ضنو�ت،  ب�ضع  �بن  و�أن��ا طفل  �أذك��ر،  ما 

�الآباء  ويح�س  �لنا�س  بيوت  �أبو�ب  يقرع  كان  �ل�ضغيرة  معرتم�ضرين 

وكون  �لعلم،  �أهمية  لهم  ُمَزيِّناً  �لمد�ر�س،  �إلى  �أبنائهم  �إر�ضال  على 

�لم�ضتقبل منتظر�ً �لمتعلمين.

�إليه  �آل  وما  �لبعث  نظام  �أن  تجاهلُها  يمكُن  ال  �لتي  و�لحقيقة 

تحت م�ضطلح »�لنظام �الأ�ضدي«، لم يق�ضر في ت�ضجيع �لتعليم وبناء 

�لمد�ر�س و�فتتاح �لجامعات، لكي يقدم للر�أي �لعام �لمحلي و�لعالمي 

فكرة مفادها �أنه نظام »ع�ضري«! وكان �الإعالم �ل�ضوري �لذي يمتلُكه 

يعتبر  �ل�ضعب  �ضد  حربه  في  كلياً  �عتماد�ً  عليه  ويعتمد  »�لنظام« 

هذه �لمد�ر�س و�لجامعات من »�إنجاز�ت« �لحركة �لت�ضحيحية، ومن 

�أن كلمة »عطاء�ت«  �لتاريخي حافظ �الأ�ضد.. مع  �لقائد  »عطاء�ت« 

توحي �أنه ياأتي بتكاليف هذه �لعملية �لتعليمية من مال �لذي َخلََّفه.

�إج��ر�ء قطيعة  �إلى  �الأ�ضد  ب�ضار  يلجاأ نظاُم  لم  رو�تــب �لمعلمين  

�لمحررة.  �لمناطق  في  �لموجودة  �لدولة  موؤ�ض�ضات  فروع  مع  كاملة 

وذلك ليقينه �لذي ال يتزعزع باأنه متى ما فقد »�لدولة« ب�ضكل نهائي، 

فقد �ل�ضيطرة و�لحكم.

�ل��دو�م في بع�س  ثابرو� على  �لذين  �لمعلمين  فاإن بع�س  ولذلك 

مد�ر�س �لمناطق �لمحررة ��ضتمرو� يقب�ضون رو�تبهم من وز�رة �لتربية، 

�ف �الآلي«  ولكن �ضمن �ضروط �أمنية م�ضددة �أهمها �إلغاءُ عمل »�ل�َضرَّ

لوحة ر�ضمها �أطفال 

�أفغان، من كتاب

„كان يا ما كان“ � �أطفال 

�الأفغان وعالمهم. 

“Es war einmal oder 

nicht”, Roger 

Willemsen.

S. Fischer Verlag, 

Frankfurt, 2014.

وح�ضر عملية ت�ضليم �لرو�تب بمركز �لمدينة بغية �إجبار �لمعلمين على 

�لح�ضور �ضخ�ضياً، ليبقو� تحت وطاأة �لمبد�أ �ل�ضوري �لمعروف �لقائل 

باأن »�لمو�طن متهم، ومد�ن، و�إن بقي طليقاً فهو معتقل تحت �لطلب«!

�إبقاء عالقة  �لق�ضم �لثاني من �لمعلمين �لذين ال يجروؤون على 

لهم مع �لنظام لكونهم مهددين باالعتقال تمت �ال�ضتفادة منهم ل�ضالح 

كان  فَمْن  بطريقتين،  �ل�ضاعدة  �لتعليمية  للعملية  �لد�عمة  �لجهات 

منهم مقتدر�ً من �لناحية �القت�ضادية يعمل »متطوعاً«، ومن كان غير 

مقتدر يتلقى ر�تباً من �لجهات �لد�عمة �لمتنوعة.

مبا�صرة �لتعليم  ب�ضبب ولع �ل�ضوريين بالتعليم فقد ت�ضمنت �لجهود 

�لر�مية �إلى �إ�ضعاف �ل�ضوريين و�إغاثتهم جانباً يتعلق بالتعليم.. وهو، 

في  ويعمل  منظم،  وغير  �رتجالي،  �ل�ضورية،  �لثورة  في  �ضيء  ككل 

�إن�ضاجه عدد غير قليل من »�لطباخين«.

�� على  �لمذكور  بيانها  �� كما جاء في  تعمل  �ليوني�ضف  فمنظمة 

يزيد  ما  �ضوريا، وعلى دعم  �لتعليمية في  �الأطفال  �حتياجات  تلبية 

وطرطو�س  دم�ضق  وريف  ودرع��ا  في حم�س  مدر�ضي  ناد   170 على 

و�لالذقية وحماة و�لقنيطرة. 

ُن هذه �الأنديُة �أربعين �ألف طفل من تلقي �لتعليم �لعالجي  وتَُمكِّ

�ل��ل��و�زم  تقدم  كما  ترفيهية.  �أن�ضطة  ف��ي  و�لم�ضاركة  �ل�����ض��روري 

�لتدري�ضية و�لتعليمية وت�ضاهم في �إعادة تاأهيل �لمد�ر�س �لمت�ضررة.

بناة �لم�صتقبل �إن تيار »بناة �لم�ضتقبل« �لذي ينفق عليه �لم�ضتثمر 

مدر�ضة  �أربعين  يقارب  ما  �فتتح  �لزعبي  وليد  �لمهند�س  �ل�ضوري 

في �لد�خل �ل�ضوري »�لمناطق �لمحررة«، �إ�ضافة �إلى ثالث مد�ر�س 

هذه  �لتركي..  هاتاي  باإقليم  و»�أنطاكيه«  و»�لريحانية«  »�إطمه«  في 

�لتربية  وز�رة  تعتمدها  كانت  �لتي  �لمناهج  نف�س  تعتمد  �لمد�ر�س 

وب�ضار  حافظ  و�ضور  �لقومية  �لتربية  مقرر�ت  حذف  بعد  �ل�ضورية 

�الأ�ضد.

مد�ر�س  �لم�ضلمين  �الإخ��و�ن  جماعُة  و�فتتحت  متفرقة   مــد�ر�ــص 

�الإيمان«  »مدر�ضة  م�ضمى  تحت  �لتركية  �لمدن  بع�س  في  متفرقة 

و»مدر�ضة بر�عم �الإيمان«، وثمة مدر�ضة في »�لريحانية« تحمل ��ضم 

»�ل�ضالم« يمولها رجال �أعمال كنديون من �أ�ضل �ضوري.

و�أما �لمجل�س �لوطني �لكردي �لذي ي�ضم مجموعة من �الأحز�ب 

�أربعة  �أح��دث  فقد  �ضوريا  بوحدة  تنادي  �لتي  �لمعتدلة  �لكردية 

مد�ر�س في ��ضطنبول وو�حدة في »ن�ضيبين«، و�أخرى في »باتمان«.. 

وت�ضتوعب حو�لي 1300 تلميذ.

�لهيئة �لوطنية  �أحدث �الئتالف �لوطني لقوى �لثورة و�لمعار�ضة 

�لذي تاأ�ض�س في �لدوحة �أو�خر �ضنة 2012 هيئة تعليمية �أطلق عليها 

�لدكتور جالل  و�لتعليم« ي�ضرف عليها  للتربية  �لوطنية  »�لهيئة  ��ضم 

خانجي و�لدكتور بدر جامو�س �الأمين �لعام لالئتالف. 

�لمتاأثرة  �لمد�ر�س  عن  يبحث  عمل  فريَق  �لهيئُة  ه��ذه  �ضكلت 

�لم�ضغولة  �ل��م��د�ر���س  وع��دد  �لمتوفرين  �لمعلمين  ع��دد  ويح�ضي 

بالكتائب �لم�ضلحة �أو بالنازحين.

��ضتطاعت »�لهيئة« تاأمين مقر�ت للمد�ر�س �ل�ضورية من �لحكومة 

�أ�ضهر بجامعة »زرفا« في والية  �لتركية، و�فتتحت دورة مدتها �ضتة 

�إتمام  وبعد  �لتركية،  �للغة  �ل�ضوريين  �لطلبة  لتعليم  عنتاب«  »غازي 

تدر�س  �لتي  �لجامعات  دخول  �لطالب  حق  من  ي�ضبح  �ل��دورة  هذه 

باللغة �لتركية.

�لتعليمية  للعملية  تقدم  لالئتالف  �لتابعة  �لدعم  تن�ضيق  هيئة 

�لكتب  طباعة  تكلفة  وتبلغ  �لمباني،  و�إ�ضالح  و�لقرطا�ضية  �لكتب 

�لمدر�ضية مليون دوالر �ضنوياً.

�أن »دولة �الإ�ضالم في  ال �ضك في  د�ع�ص و�لم�صاألة �لتعليمية  

�لعر�ق و�ل�ضام« �لتي تخت�ضر با�ضم »د�ع�س« تنا�ضُب �لعمليَة �لتعليمية 

�أن تقف في  �لعد�ء ب�ضكل �ضافر، ولكنها، على ما يبدو، لم ت�ضتطع 

وجه ولع �ل�ضعب �ل�ضوري بتلقي �لعلم، فلجاأت �إلى حل عملي يتلخ�س 

�إلى  �إ�ضافة  »�إ�ضالمية«  مقرر�ت  وفر�س  �لعملية،  ب�ضير  ل  �لتََدخُّ في 

�لمقرر�ت �لموجودة، �أو ��ضتبد�ل �لقديمة �لمعتدلة بمقرر�ت مت�ضددة، 

على  �ل�ضغير�ت  �لتلميذ�ت  و�أجبرت  �لبنات،  مد�ر�س  �إلى  وتوجهت 

�رتد�ء ثياب معتمة، و�لتجلبب و�لتنقب كالن�ضاء �لمكتمالت.

ومن �أب�ضع ما فعلته »د�ع�س« �أنها وقفت �ضد �لمنظمات �الإن�ضانية 

�أنها  بدليل  تعليمياً،  �ل�ضوري  �ل�ضعب  تدعم  �أن  �أر�دت  �لتي  �لعالمية 

�ضادرت م�ضتودعاً لمنظمة »Children Save« �لبريطانية، في منطقة 

»�الأتارب« بمحافظة حلب بحجة �أن �أ�ضحابها »�ضليبيون«!

مــد�ر�ــص �ــصــادق جــالل �لــعــظــم  وثمة تجربة فريدة �أخ��رى في 

�ضادق جالل  �ل�ضوري  �لمفكر  ��ضم  تحمل  �لمد�ر�س  بع�س  �إح��د�ث 

و�أق��ر�أ رغم كل  �ألعب  �أن  »�أري��د  �لطفل:  بل�ضان حال  �ضعاُرها  �لعظم 

�لظروف �لماأ�ضاوية«.

��ضم  عليها  �أطلق  �لتي  »كفرنبل«  مدينة  في  مدر�ضة  �أح��دث��ت 

»�ل�ضهيد  با�ضم  »عر�ضال«  في  ومدر�ضة  �لخطيب«،  هاجر  »�ل�ضهيدة 

ومن  �لحما�س،  على  معتمد�ً  م�ضروعها  �بتد�أ  وقد  �لخطيب«  حمزة 

�ل�ضوريين  �لمثقفين  بع�س  به  يتبرع  ما  �ضوى  ممول،  �أي  وجود  دون 

وغير �ل�ضوريين.

بالدرجة  �ضورية،  في  �لتعليم  ذهب  لقد  �لمطاف   نهاية  لي�صت 

�الأولى، �ضحية ال�ضتبد�د نظام �الأ�ضد، وطغمته �لحاكمة .. وت�ضرر 

على  تطفلت  �لتي  �لمتطرفة  �لجماعات  بع�س  بفعل  منه  ق�ضم 

ون�ضاءٌ،  رج��اٌل،  ويحاوُل  وح��اول،  �ضوريا.  في  �لعظيمة  �لحرية  ثورة 

و�ضخ�ضياٌت ومنظماٌت �أهلية �ضورية وغير �ضورية، مد يد �لعون الأبناء 

�أو جزئياً. ولكن هذ� لي�س نهاية  �ضوريا �لذين خ�ضرو� تعليمهم كلياً 

�لمطاف، فحينما تتخل�س �ضوريا من كافة �ضنوف �ال�ضتبد�د، �ضتعود 

لتكون م�ضعاًل ي�ضيء بنور �لعلم، و�لثقافة، و�لح�ضارة.

يجدر بنا �أن نتفاءل بالم�ضتقبل حتى ن�ضتطيع �أن نخطو باتجاهه. 

 خطيب بدلة  كاتب �ضوري معار�س.

http://www.unicef.org/arabic/
http://www.unicef.org/arabic/
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I على �لرغم من �لأو�صاع �ل�صعبة �ل�صائدة في فل�صطين و�لتجاوز�ت من �لجانب 

�لإ�صر�ئيلي، �إل �أنها تزخر بالمر�كز �لثقافية �لفعالة �لتي تحر�ص على �إ�صر�ك �لأطفال 

و�ل�صباب في معظم مخيمات �لالجئين في �لأن�صطة و�لممار�صات �لفنية. وفي هذ� �ل�صدد 

يلعب �لم�صرح دوًر� محورًيا و مجاًل خ�صًبا وو�عًد� للتربية.

    

الم�سرح ك�سالح وو�سيلة للتنفي�س

�لتربية �لم�صرحية في مناطق �لأزمات: �لتجربة �لفل�صطينية نموذجا

MIRIAM LEMDJADI    مريم لمجادي

عد�  �ضيء  �أي  ي�ضلبنا  �أن  يمكنه  „�لمحتل  �ضعار  تحت 

في  �لفل�ضطيني  �ل�ضباب  من  �لعديد  ينخرط  ثقافتنا“، 

على  �لعزف  فيتعلَّمون  و�الجتماعي.  �لثقافي  �لمجالين 

�لتر�ث  �إل��ى  متز�يد  ب�ضكل  ويتجهون  �لتر�ثية،  �الآالت 

بهدف  وذل��ك  ور���ض��م،  و�ضعر  مو�ضيقى  من  �لفل�ضطيني 

�لحفاظ على �لثقافة �لفل�ضطينية وما يرتبط بها من هوية 

فل�ضطينية. وعلى ذلك تز�يدت �أعد�د �لفل�ضطينيين ممن 

يدركون �أن �لحل �لوحيد لم يعد يتمثل في �لرد على �لعنف 

تعتمد  �الأخيرة حركات  �الآونة  و�نطلقت في  بل  بالعنف. 

ثمة  �أن  وتعي  �لفنية  �لو�ضائل  خالل  من  �لمقاومة  على 

�ضبيال ال�ضتخد�م �لتعليم و�الإبد�ع في مو�جهة �الحتالل، 

في  �لم�ضرحية  �لو�ضائل  ��ضتخد�م  ت��ز�ي��د  بينها  م��ن 

�لمظاهر�ت، وذلك بهدف ت�ضكيل �حتجاج �ضلمي ي�ضتمد 

قوة �إقناعه من �ل�ضور. ومن بين ما نر�ه في هذ� �ل�ضياق، 

متظاهرين مقيدين �أو مع�ضوبي �الأعين �أو مكممي �الأفو�ه 

�ضبكات  فتتناقل  �ضمت.  في  �لمظاهر�ت  في  ي�ضيرون 

�لعالم  ح��ول  وتن�ضرها  �ضورهم  �الجتماعي  �لتو��ضل 

�إلى �لق�ضية �لفل�ضطينية. جدير  لتجذب بذلك �الهتمام 

بالذكر �أن منظمات �الإغاثة و�ل�ضالم �الأجنبية تدعم تلك 

�لحركات، بل وربما تكون قد �ضاهمت في هذ� �لتطور. 

ت�ضجيع  على  وتعمل  �لم�ضروعات  من  �لعديد  تمول  فهي 

�إ�ضر�ك �الأطفال و�ل�ضباب في �لعمل �لتربوي �لم�ضرحي. 

تطبيق �لتربية �لم�صرحية  على �لرغم من �ختالف 

�ل�ضائدة  و�الجتماعية  و�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �لظروف 

�لم�ضرحية  �لتربية  �أن  �إال  بفل�ضطين،  �ألمانيا مقارنة  في 

�لعمل  ويحظى  �أي�ضا.  متز�يدة  �أهمية  فيها  تكت�ضب 

�لم�ضرحي بتقدير متز�يد ال�ضيما في �لمجال �الجتماعي 

�لم�ضرح  ��ضتخد�م  وياأتي  �لتعليمية.  �لموؤ�ض�ضات  وفي 

و�الأبحاث  و�لعالج  �للغوية  �لتنمية  �ضياق  في  كو�ضيلة 

و�لعمليات �لتو��ضلية. فاأ�ضبحت مادة �لفنون �لم�ضرحية 

تدرَّ�س في �لمد�ر�س ببع�س �لواليات �الألمانية، و�كت�ضبت 

�لثانوية  �ضهادة  في  كبيرة  �أهمية  �الأخ��ي��رة  �الآون���ة  في 

�الألمانية. ومن ناحية �أخرى �أ�ضاد وزر�ء �لتعليم بالعديد 

دور�ت  تقديم  في  �لتي نجحت  �ل�ضيفية  �لمخيمات  من 

بعنو�ن: »�الألمانية من خالل �لم�ضرح«، و�لتي تهدف �إلى 

تحقيق �الندماج من خالل تعزيز �للغة و�لكتابة �الألمانية 

لدى �الأطفال ذوي �الأ�ضول �لمهاجرة، وذلك باال�ضتعانة 

بمزيج من �لعمل �لم�ضرحي �ليومي و�أد�ء عر�س م�ضرحي 

�لعمل  �أثر  �قتفاء  �الآن  ويمكننا  بل  �لم�ضروع.  نهاية  في 

�لعقابية  �لموؤ�ض�ضات  بين  ما  مكان:  كل  في  �لم�ضرحي 

رعاية  ودور  و�لم�ضت�ضفيات  و�ل�ضركات  و�الإ�ضالحية 

�لن�ضاء  وماآوي  �جتماعيا  �لمحرومة  و�لمناطق  �لم�ضنين 

وبع�س مر�كز طالبي �للجوء ومجال�س �لمدن. و�أ�ضبحت 

�أق�ضام �لتربية �لم�ضرحية �لتي تُعنى بالحو�ر مع �لمد�ر�س 

و�لجمهور من �ل�ضباب، جزء� ال يتجز�أ من دور �لم�ضارح، 

كم�ضارح �لمدينة و�لدولة.  

مع  �لعمل  على  ترتكز  �لتي  �لم�ضرحية  �لتربية  �إن 

ومختلف  و�لخلفيات  �الأع��م��ار  مختلف  من  �الأ�ضخا�س 

»غير  عليهم  يُ��ط��ل��ق  م��ا  م��ع  �أي  �لمهنية،  �ل��م��ج��االت 

�لتمثيل  فرق  قبل  من  تُنتقد  ما  كثير�  �لمتخ�ض�ضين«، 

�أن  ي��رون  �لفني  �لعمل  �إغ��ف��ال  جانب  فاإلى  و�الإخ���ر�ج. 

�لتركيز حول �لمعالجة بدال من �لمنتج يوؤثر على جودته. 

هو:  �ل�ضدد  هذ�  في  نف�ضه  يطرح  �ل��ذي  �ل�ضوؤ�ل  ولكن 

�أكثر  معالجة جيدة  ين�ضاأ عن  �لذي  �لمنتج  يكون  ولم ال 

عن  ع��ب��ارة  ه��و  �ل��ت��رب��وي  �لم�ضرحي  �لعمل  �إن  ج���ودة؟ 

ي�ضير  و�لتربوي، فيما  �لفني  �لعمل  بين  مو�زنة م�ضتمرة 

م�ضطلح »�لتربوي« في هذ� �ل�ضياق �إلى تعزيز �لمهار�ت 

�إطار �لمجموعة و�لقدرة على  �الجتماعية و�لتفاعل في 

�لتاأمل وت�ضوية �لنز�عات. 

دور بيرتولد بري�صت لعل ِبرتولد بري�ضت هو �أ�ضهر من 

�إلى جانب ن�ضاطه  �لتربوي  عمل في �لمجال �لم�ضرحي 

بنمط  ��ضتعان  فقد  ومخرج.  و�ضاعر  م�ضرحي  ككاتب 

ن�ضو�س  لكتابة  �لتعليمي  �لم�ضرح 

�لتثقيف  �إل��ى  �الأ���ض��ا���س  ف��ي  تهدف 

�ل�ضيا�ضي. ويعد „�لقر�ر“ �أحد �أ�ضهر 

عرو�س �لم�ضرح �لتعليمي. وكما هي 

�لم�ضرح  عرو�س  معظم  مع  �لحال 

حول  �لم�ضرحية  ت���دور  �لتعليمي، 

مختلف  م��ن  �أ�ضخا�س  بين  �لجمع 

�إلى تلك  �ل�ضلطة و�ال�ضتناد  منا�ضب 

�لهياكل  �للقاء�ت في در��ضة  تلك  �لناجمة عن  �الأحد�ث 

�الجتماعية �أو عك�ضها �أو �إعادة ت�ضكيلها. فنجد �أن بري�ضت 

�إحدى  في  �لمبتدئين  �لمتدربين  من  مجموعة  حوَّل  قد 

�لتعليمي،  �لم�ضرحي  �لعر�س  في  ممثلين  �إلى  �لم�ضانع 

و�لمروؤو�ضين  �لروؤ�ضاء  محل  �أنف�ضهم  و�ضع  لهم  فت�ضنى 

بو�ضائل  �لتعليمي  �لعر�س  ��ضتعان  وقد  �ضو�ء.  حد  على 

و�لتالعب  �لذ�تي  و�لتفكير  �لتاأمل  على  للحث  م�ضرحية 

قيمة  على  �لقائم  �لم�ضرح  عن  بذلك  و�بتعد  بالو�قع 

�لعر�س متجهاً �إلى �لم�ضرح �لقائم على �لتجربة �لذ�تية. 

كما �كت�ضب مفهوم �لدور �أهمية جديدة، فاإن �أد�ء �الأدو�ر 

لم يعد �أمر� يقت�ضر على �لممثلين على خ�ضبة �لم�ضرح، 

�س  بل �متد لي�ضمل �أي �ضخ�س من �الأ�ضخا�س حين يتقمَّ

في كل مرة دور� مختلفا بناء على �لموقف �لذي يتو�جد 

فيه. 

بري�ضت،  ب�  بو�ل  �أوجو�ضتو  �لم�ضرحي  �لمخرج  تاأثَّر 

عدة  خالل  من  �لم�ضرحي  �ل�ضكل  هذ�  تطوير  وو��ضل 

�لكاتب �لم�ضرحي �ل�ضوري 

محمد �لعطار،

�لقاهرة، 2012.

Photo: Stefan Weidner
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م�ضهد من م�ضرحية »خطيئة �لنجاح«

للكاتبة �لم�ضرحية �لتون�ضية مريم بو�ضالمي

�لتي تم عر�ضها في مدينة كولونيا

في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر 2013.

Photo: Stefan Weidner

�لم�ضطهدين«  »م�ضرح  با�ضم  ُعرفت  مبادرة  بينها  من  م��ب��ادر�ت، 

�لم�ضرحي هو  �ل�ضكل  يُميز هذ�  �إن ما  �أطلقها في ريو دو جانيرو. 

�إلغاء ذلك �لحاجز بين �لم�ضرح و�لم�ضاهدين، ويهدف �إلى ��ضتخد�م 

ويعد  و�ضيا�ضية.  �جتماعية  حلول  تطوير  في  �لم�ضرحية  �لو�ضائل 

�الأكثر  ب��و�ل  م�ضروعات  من  و�ح��د�  �لت�ضريعي«  »�لم�ضرح  م�ضروع 

ره بو�ضفه ع�ضو� عن حزب �لعمال بمجل�س �لمدينة  �ضهرة. فقد طوَّ

�إلى جنب  �لفترة بين 1٩٩2 و 1٩٩6، و�ضاهم من خالله، جنبا  في 

في حث  �لق�ضائي،  �لمجال  في  و�لعاملين  �لفنانين  من  �ئتالف  مع 

�ل�ضعب على �لم�ضاركة �لفعالة في �ل�ضيا�ضة وعمليات �ضنع �لقر�ر. 

وقام بمو�ئمة مفهومه مع �لظروف �ل�ضائدة في بيئة عمله. �إن تعدد 

في  رغبة  لديه  فنمت  ب��و�ل،  �نتباه  لفتت  �أوروب��ا  في  �لقمع  �أ�ضكال 

�لعمل في �لموؤ�ض�ضات �لعالجية. �إال �أن �ل�ضر�عات „�لو��ضحة“ حول 

�لقمع �الجتماعي و�ل�ضيا�ضي بد�أت تختفي �ضيئا ف�ضيئا من �ل�ضورة 

يتو�فق  ما  وهو  �الأفر�د.  نفو�س  „�ضر�عات خفية“ في  لتحل محلها 

ما  بقدر  �لمجتمع  على  �هتمامها  ين�ضب  ال  �لتي  �لع�ضر،  روح  مع 

تتمحور  �لر�هنة  �لم�ضرحية  �لتربية  فاأ�ضبحت  �لفرد.  على  ين�ضب 

حول �لنهو�س بال�ضخ�ضية و�لتطوُّر �لحر في �لمقام �الأول، و�كت�ضبت 

قيمة �لعر�س �لم�ضرحي �أهمية كبيرة مرة �أخرى. �إذ يرى �لكثيرون 

�لعمل  في  و�لتحررية  �لتعليمية  �لم�ضاعي  �أن  �لر�هن  �لوقت  في 

�لم�ضرحي تتوقف على وجود تجربة جمالية ال تخلو من �لمتعة. 

من  و��ضع  طيف  من  تحويه  بما  �لم�ضرحية،  �لتربية  تطور  �إن 

و�إمكانيات  م�ضاحة  يوفر  �لم�ضرح  �أن  ح  يو�ضِّ تطبيق،  ومجاالت  نهج 

�لتي  �لمو�قف  تلك  �أن  حيث  �لمختلفة،  �لقمع  �أ�ضكال  لتناول  كافية 

يُعاد تج�ضيدها على خ�ضبة �لم�ضرح توفر �لفر�ضة الختبار خيار�ت 

�الأحد�ث وتج�ضيد �لنماذج �ل�ضخ�ضية وكذ� ف�ضل �لتفاعل �لم�ضترك 

�ل�ضكل  وهذ�  �الأنماط.  على  و�لتعرف  و�لجناة  �ل�ضحايا  �أدو�ر  بين 

�لم�ضرحي يعرف �أي�ضا با�ضم »م�ضرح �لمنتدى« �أو »�لم�ضرح �لوقائي« 

و »�لم�ضرح �لتدخلي«. ويعد م�ضروع „ج�ضدي ملك لي“ هو �أحد تلك 

�لم�ضروعات، وت�ضت�ضيفه �لمد�ر�س في جميع �أنحاء �ألمانيا للتعريف 

بالعنف �لجن�ضي �ضد �الأطفال. 

وعلى  �لم�ضرحي  بالعمل  فل�ضطين  �هتمام  �إن  �ل�صيا�صي  �لم�صرح 

ر�أ�ضه �لم�ضرح �ل�ضيا�ضي �أمر ال يدعو للتعجب �إذ� و�ضعنا في �العتبار 

تلك �ل�ضلة �لوثيقة �لتي من �ضاأنها �أن تجمع بين �لمجتمع و�ل�ضيا�ضة 

و�لم�ضرح. �إال �أنه من جهة �أخرى، يرى بع�س �لم�ضرحيين �لفل�ضطينيين 

للم�ضرح.  �ل�ضيا�ضي  �لبعد  عليها  ينطوي  م�ضكلة  ثمة  �أن  �لمعا�ضرين 

�لم�ضرحي  �ل�ضكل  ه��ذ�  في  �لجمالي  �لعامل  �إغفال  ينتقدون  فهم 

وتقلُّ�س �لو�ضائل �لم�ضرحية فيه �إلى حد كبير، حيث تت�ضبب �لر�ضائل 

�ل�ضيا�ضية في كثير من �الأحيان في تحجيم �لخيال و�لجنون و�لفكاهة 

و�إق�ضاء �لتجربة �لجمالية. على �لرغم من ذلك، نجد �أن هناك عدد� 

متز�يد� من �لم�ضرحيين يتجهون �إلى �لجمع بين �ل�ضيا�ضة و�لجماليات، 

وي�ضعون بالتالي بنجاح �إلى �لنهو�س بالم�ضرح �لفل�ضطيني. 

�لمقام  في  يركز  �لتربوي  �لم�ضرحي  �لعمل  �أن  �أي�ضا  وياُلَحظ 

لي�ضمل  �لعمل  هذ�  ويمتد  و�ل�ضباب.  �الأطفال  مع  �لعمل  على  �الأول 

�الأطفال �لالجئين في �لعديد من �لمخيمات بال�ضفة �لغربية وقطاع 

على  �لقدرة  لمنحهم  �لم�ضرحية  بالو�ضائل  �ال�ضتعانة  بهدف  غزة 

يفتح  و�لتعبير عن حزنهم وخوفهم وغ�ضبهم. كما  معالجة تجاربهم 

�أفاقا جديدة �أمام �أولئك �الأطفال و�ل�ضباب، ويوفر لهم خيار� ترفيهيا 

في  �ضخ�ضياتهم  تطوير  من  نهم  ويُمكِّ وتقدير  �هتمام  يجعلهم محط 

بيئة �آمنة بعيد� عن �الإحباط و�لتطرف، �ضو�ء �لديني �أو �ل�ضيا�ضي. 

م�ضرح  �أ�ضهر  هو  جنين  في  �لحرية«  »م�ضرح  لعل  �لحرية  م�صرح 

�إحدى مخيمات  و�لتربوي في  �لفني  للعمل  كنتاج  ن�ضاأ  في فل�ضطين 

�ل��ح��دود  ور�ء  م��ا  �إل���ى  �ل��ح��ري��ة  م�ضرح  �ضهرة  وت��ذي��ع  �ل��الج��ئ��ي��ن. 

�لفل�ضطينية نظر� لجوالته �لمنتظمة في �أوروبا. تاأ�ض�س �لم�ضرح تحت ��ضم »م�ضرح �لحجر« 

مير  �آرنا  �ليهودية  �لنا�ضطة  قبل  من  وذلك  عام 1٩٨٨  في حو�لي  �الأولى  �النتفا�ضة  خالل 

خمي�س بمخيم �لالجئين في جنين. وفي عام 2006 ت�ضلم �بنها، جوليانو مير خمي�س، �لم�ضرح 

وعمل به مخرجا وممثال. ولكن، لم ي�ضتطع �لكثيرون، �ضو�ء من �لفل�ضطينيين �أو �الإ�ضر�ئيليين، 

�لجانب  ذلك على  �لرغم من  ويقفان على  يهوديين  �آرنا وجوليانو  كون  �لتعاي�س مع حقيقة 

�ضخ�س  بر�ضا�س  م�ضرحه  �أمام  خمي�س  مير  جوليانو  �غتيل   2011 عام  وفي  �لفل�ضطيني. 

مجهول حتى يومنا هذ�. وعقب هذ� �لحدث �لماأ�ضوي تولَّى نبيل �لر�عي �إد�رة �لم�ضرح، �إال 

�أن �ل�ضلطات �الإ�ضر�ئيلية �أوقفت �لمدير �لجديد وجميع �لعاملين عن �لعمل �لم�ضرحي عقب 

لقي �لقب�س على نبيل �لر�عي في عام 2012 �إثر �تهامات عبثية. 
ُ
وفاة جوليانو مير خمي�س، و�أ
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فيلم  د�ن��ي��ال  ود.  خمي�س  مير  جوليانو  �أخ��رج   2004 ع��ام  في 

»�أوالد �آرنا« (Arna´s Children) لتج�ضيد بد�يات �لحركة �لم�ضرحية 

�لتربوية في فل�ضطين على مثال »م�ضرح �لحجر«. ويقتفي �لفيلم في 

�لمقام �الأول �لد�فع ور�ء هذ� �لعمل وكيفية تعامل �الأطفال مع هذه 

حياتهم  ن�ضيان  على  �ضاعدتهم  قد  كانت  �إن  وما  �لجديدة  �لعرو�س 

�ليومية �لتي �ألقت �لحرب بظاللها عليها. يوثِّق جوليانو مير خمي�س 

فرقتها  في  �الأطفال  وتطوُّر  و�لدته  مع  �لم�ضترك  عمله  �لفيلم  في 

�أولئك �الأطفال  �إن حياة  بالغين.  �إلى  �لم�ضرحية ونموهم من �ضغار 

و�لمطاردة.  �لهروب  ر�أ�ضها  على  عو�مل،  عدة  �ضاغتها  وعائالتهم 

ديارهم  �لعديد منهم  و�لثانية وفقد  �الأولى  �النتفا�ضة  فقد عاي�ضو� 

�إل��ى  خمي�س  مير  �آرن���ا  �ضعت  �الإ�ضر�ئيلي.  �لجي�س  ق�ضف  ج��ر�ء 

�ال�ضتعانة بالثقافة في فتح �آفاق جديدة �أمام هوؤالء �الأطفال ليت�ضنى 

لهم �لتعبير عن حزنهم من خالل �لفن، و�إعادة بناء ثقتهم باأنف�ضهم 

�لتي  �ليومية  حياتهم  على  لون  الإ�ضفاء  وذلك  �لم�ضرح،  خالل  من 

مقابالت  �إطار  في  �الأطفال  وك�ضف  عليها.  بظاللها  �لحرب  �ألقت 

عن �أهمية �لم�ضرح وموؤ�ض�ضة �آرنا مير خمي�س بالن�ضبة �إليهم. فيقول 

�لم�ضرح  خ�ضبة  على  �لوقوف  �أن  �ل�ضدد،  هذ�  في  �ل�ضبيان  �أح��د 

ي�ضعره بالفخر و�لقوة ويمنحه نف�س �ضعور �لمقاومة باإلقاء �لحجارة 

غادر  �ل�ضرطان،  بمر�س  و�لدته  وفاة  بعد  �لمولوتوف.  زجاجات  �أو 

جوليانو فل�ضطين ثم عاد �إليها مرة �أخرى بعد خم�س �ضنو�ت. �إال �أنه 

��ضطدم بو�قع مخيب لالأمل. فبع�س �أولئك �الأطفال، وقد �أ�ضبحو� 

�ضبابا، ُقتلو� جر�ء هجمات �إ�ضر�ئيلية، كما قام �أحدهم بتفجير نف�ضه 

في عملية �نتحارية. �قتفى جوليانو �آثار �الأحد�ث و�ضاحب �لعديد 

يو�جه  �أن  ج  كمتفرِّ عليه  كان  �لم�ضلحة.  مقاومتهم  في  �ل�ضباب  من 

�لو�قع �لمحبط �لمتمثل في تحول �الأطفال �ل�ضابقين في �لم�ضروع 

�لم�ضرحي �إلى قتلى في �لهجمات �أو �أع�ضاء في �لمقاومة �لم�ضلحة. 

قد  �لعمل  كان هذ�  �إن  ما  �لحال حول  بطبيعة  �لمرء  يت�ضاءل  وهنا 

نجح في تغيير �أي �ضيء، �أو كان من �ضاأنه �أن يُغير �أي �ضيء لو كان 

قد ��ضتكمل عقب وفاة �آرنا مير خمي�س. 

�لكلمة  د�ر  قاعات مركز  تزخر  كذلك  �لكلمة في بيت لحم  د�ر 

�ل�ضنوي  برنامجه  ويتَّ�ضع  و�لفعاليات.  �لدور�ت  بالعديد من  �لثقافي 

لي�ضمل طيف متنوع من �لمنا�ضبات ما بين مهرجانات �ضينمائية وعدد 

كبير من �لمعار�س �لفنية و�لدور�ت �لتدريبية �لدورية على �لمو�ضيقى 

و�لم�ضرح وو�ضوال �إلى �لدور�ت �لتثقيفية لكبار �ل�ضن حول �لم�ضكالت 

�ل�ضحية. 

كما تجتمع فرقة »م�ضرح ديار �لر�ق�س« عدة مر�ت في �الأ�ضبوع 

الأد�ء �لبروفات في قاعات مركز د�ر �لكلمة خالل �لفترة �لم�ضائية، 

لتنطلق بعد ذلك في جوالت عبر فل�ضطين و�أوروبا لعر�س م�ضرحياتها 

�لم�ضرح  م��ن  مزيجا  �لم�ضرحية  عرو�ضهم  وت��ع��د  ذ�ت��ي��ا.  �لمعدة 

�لتقليدية  و�لمو�ضيقى  �لفل�ضطيني  �لفلكلوري  و�لرق�س  �لكال�ضيكي 

و�لغناء. �إن ما يُميز هذه �لفرقة �لم�ضرحية هو كون جميع �أع�ضائها 

�أو يبحثون عن �لعمل  �أو يدر�ضون  �أو يرتادون مد�ر�س  يز�ولون مهنا 

جنبا �إلى جنب مع �ضغفهم بالم�ضرح. فمن خالل مجهوده نجح ر�مي 

خ�ضر، �لموؤ�ض�س �لم�ضارك لتلك �لفرقة �لم�ضرحية، في تاأ�ضي�س فرقة 

من�ضة  �لفل�ضطيني  �ل�ضباب  تمنح  �أن  �ضاأنها  من  �حتر�فية  م�ضرحية 

للتعبير عن �أنف�ضهم باأ�ضلوب فني وج�ضدي وعاطفي، و�لتطرق ب�ضكل 

�إلى �لق�ضايا �ل�ضيا�ضية و�الجتماعية في مجتمعهم، كالبطالة  نقدي 

وعدم �لم�ضاو�ة بين �لجن�ضين. �إال �أنه ينبغي نقل هذ� �لجدل �لمقدم 

في �ضياق فني �إلى �لمجتمع لتحفيزه على �لتفكير. 

وعلى ذلك �تجهت موؤ�ض�ضة د�ر �لكلمة �إلى بناء كلية د�ر �لكلمة 

بيت  في  �لثقافي  �لمركز  جانب  �إل��ى  �ضحي  مركز  وك��ذ�  �لجامعية 

�لق�س  يد  ن�ضاأت على 
ُ
�أ �لكلمة  د�ر  موؤ�ض�ضة  �أن  بالذكر  لحم. وجدير 

د. متري ر�هب (�لحائز على جائزة �آخن لل�ضالم لعام 200٨ وجائزة 

�للوثرية.  �لطائفة  قبل  من  وتُدعم   (2011 لعام  �الألمانية  �الإع��الم 

�لكلمة �لجامعية �الإمكانية لدر��ضة  ر كلية د�ر  ومنذ عام 2010 توفِّ

مو�د مختلفة من بينها �لمو�ضيقى و�لم�ضرح و�لحرف �ليدوية �لفنية 

�الأو�ضط  �ل�ضرق  في  جامعة  �أول  تكون  وبذلك  �لوثائقية.  و�الأف��الم 

�لمتعددة  و�لو�ضائط  و�ل�ضياحة  �لفن  مجال  على  تركيزها  ين�ضب 

ق�ضم  مع  �أكاديمية  ب�ضر�كة  �لم�ضرح  ق�ضم  ويرتبط  و�الت�ضاالت.  

�أمام  �لمجال  يُف�ضح  مما  �أو�ضنابروك،  بجامعة  �لم�ضرحية  �لتربية 

�لزيار�ت �لدورية بين �لطرفين لتبادل �لروؤى و�لخبر�ت حول �أعمال 

�الأ�ضاتذة و�لد�ر�ضين. 

عالوة على ذلك، ال يخلو مخيم �لالجئين ببيت لحم من �لعرو�س 

م�ضرحية  دور�ت  م  تُقدَّ حيث  �لم�ضرحي.  �لتربوي  و�لعمل  �لثقافية 

لالأطفال و�ل�ضباب من جميع �الأعمار، يلتقون خاللها �أ�ضبوعيا الأد�ء 

من  �لعديد  م�ضاهدة  للمرء  يت�ضنى  وهناك  �لم�ضرحية.  �لعرو�س 

�لم�ضرحيات، من بينها عر�س لفتيات �ضغير�ت تتر�وح �أعمارهن بين 

7 و 12 عاما، يتناول تجارب �لفتيات �ل�ضخ�ضية مع �الحتالل. فمن 

طة على خ�ضبة �لم�ضرح، تُج�ضد �أعمال �لعنف �لتي  خالل �ضور مب�ضَّ

يقوم بها �لجي�س من تفتي�س �لمنازل وتفريق �ضمل �الأ�ضر وتحويل هوؤالء 

�لم�ضرحية حول �ضخ�س جبَّار  �أحد�ث  وتدور  �إلى الجئات.  �لفتيات 

يقمع �الآخرين جميعا ويُخ�ضعهم، �إال �أنهم يبقون �ضامدين ويد�فعون 

وعلى  �ضفوفهم.  وتوحيد  ح�ضورهم  خالل  من  �ضلميا  �أنف�ضهم  عن 

الم�ضت  قد  �ل�ضغير�ت  �لممثالت  تلك  وجدية  طاقة  �أن  من  �لرغم 

م�ضاعر �لحا�ضرين وبدت حقيقية، �إال �أن �الأمر يدعو للت�ضاوؤل ما �إن 

�إلى فكرة تج�ضيد تلك �لذكريات �لموؤلمة  كانت �لفتيات قد تو�ضلَّن 

من تلقاء �أنف�ضهن، �أم تلقين تلك �لبيانات �ل�ضيا�ضية ب�ضكل متو��ضل 

من  ما  عنها.  للتعبير  كو�ضيلة  �لم�ضرح  و��ضتخدمن  �ضغرهن  منذ 

�ضك �أن ق�ضايا �الحتالل و�لقهر و�لظلم �أ�ضبحت جزء� ال يتجز�أ من 

ق�ض�س حياتهن. ولكن جو�نب حياتهن كفتيات ب�ضيطات قد يَتُْقن �إلى 

يتم  ما  عادة  وخيال،  ومرح  ولعب  �نطالق  من  �لطفولة  به  تت�ضم  ما 

�إغفالها. فا�ضتغالل �الأطفال الأغر��س �ضيا�ضية ال يتو�فق مع �لم�ضاعي 

�لتحررية للتربية �لم�ضرحية، و�لتي ترتكز في �لمقام �الأول على تعليم 

�الأ�ضخا�س كيفية �ال�ضتعانة بالعمل �لم�ضرحي للتعبير عما بد�خلهم 

وعن �لبيئة �لمحيطة بهم.

م�صرح من دون جمهور؟ �إن �لم�ضارح �لكائنة في مناطق �الأزمات، 

بين  ما  �الهتمام  ه��ذ�  ويتنوَّع  �ألمانيا.  في  كبير  باهتمام  تحظى 

��ضت�ضافة �لعرو�س �لز�ئرة و�لدعم �لمادي. فهذ� �لنوع من �لم�ضارح 

�لذي  �لم�ضرح  ذلك  �الألماني،  �لجمهور  �هتمام  يثير  �لذي  �لنوع  هو 

من  للخطر  نف�ضه  يعر�س  الأنه  �لفنان،  حياة  في  حتميا  وج��وده  بات 

�أجله �ضعيه �إلى تقييم �لنظام �لقائم باأ�ضلوب نقدي؛ وربما ال يحظى 

م�ضرحه بفر�ضة في �لبقاء �إال في �لمنفى. فاأهمية �لم�ضرح لم يعد 

يُ�ضت�ضعر بها في �لعديد من �لم�ضارح �الألمانية. كما �أدت �الحتر�فية 

�لمفرطة لدى �ضناع �الأفالم و�لممثلين �إلى �ت�ضاع �لفجوة بينهم وبين 

�لم�ضكالت �لتي تُج�َضد من خالل �لعرو�س، عالوة على تفوق جانب 

„�لفن من �أجل �لفن“ على �لجانب �لثقافي �الجتماعي للم�ضرح في 

كثير من �الأحيان. ولم يعد �لم�ضرح يوؤثر في �لب�ضر �ضوى في حاالت 

نادرة فقط، وغالبا ما ي�ضل �إلى فئة قليلة من �ل�ضعب من ذوي �لتعليم 

�لوقت  �لق�ضية في  تلك  �إلى  �لم�ضرحيين  ق عدد من  ويتطرَّ �لعالي. 

�لر�هن، فينتقدون عدم �إر�ضاء قو�عد �لم�ضرح في �لمجتمع ويفتقدون 

ثقله �الجتماعي و�ل�ضيا�ضي. 

نق�س  �ل�ضكوى حول  تتمحور  �الآخر،  �لجانب  على  فل�ضطين  في 

�أعد�د  قلة  في  هذ�  ويتمثَّل  �لمتخ�ض�ضين.  �إلى  و�الفتقار  �لحرفية 

�لمحا�ضرين �لموؤهلين �أكاديميا و�فتقار �لم�ضرح في مجاالته �لعلمية 

�إلى كفاء�ت �ضابة تعمل على تحليل �لممار�ضات �لتربوية �لم�ضرحية 

تاأهيل �لد�ر�ضين في �لمجاالت �لمختلفة. وعلى  وتتمتَّع بقدرة على 

من  �ل�ضباب  �لم�ضرحيين  �أن  �إال  �لتطبيق،  مجاالت  تعدد  من  �لرغم 

�الأو�ضاع  الأن  فل�ضطين،  في  م�ضتقبال  الأنف�ضهم  ي��رون  ال  �لجن�ضين 

�ل�ضيا�ضية تُ�ضعِّب �لعمل �لم�ضرحي �إلى حد كبير. هذ� ال ينفي وجود 

جوالتهم  ي�ضتغلون  �لذين  �لثقافيين  �لمبدعين  من  به  باأ�س  ال  عدد 

عن  �النف�ضال  في  �أخرى  بلد�ن  من  فنانين  مع  وتعاونهم  �لخارجية 

عملهم  وتطوير  �أخ���رى  ثقافات  على  و�ل��ت��ع��رف  �ل�ضعبة  حياتهم 

�لم�ضرحي. 

ب�ضكل خا�س تخ�ضع  و�لم�ضرح  ب�ضكل عام  �لمجتمع  ومثلها مثل 

�ل�ضبكي  للربط  فنتيجة  م�ضتمر.  لتغيير  �أي�ضا  �لم�ضرحية  �لتربية 

و�لتبادل �لحيوي في مجال �لعمل �لم�ضرحي على �لم�ضتوى �لدولي 

خالل  من  �لم�ضرحي  �لعمل  وينمو  �ل��دول  بين  �الختالفات  تتر�جع 

�الإثر�ء �لمتبادل! 

 مريم لمجادي  م�ضرحية تعمل في �ألمانيا وفرن�ضا و�لمنطقة �لعربية.

ترجمة: هبة �ضلبي 

�لرو�بط:

	 http://masrah-theater.net/
	 http://www.thefreedomtheatre.org/who-we-are/
	 www.campus-lingen.hs-osnabrueck.de/32541.html

م�ضهد من م�ضرحية »خطيئة �لنجاح« للكاتبة �لم�ضرحية �لتون�ضية مريم بو�ضالمي

�لتي تم عر�ضها في مدينة كولونيا في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر 2013.

Photo: Stefan Weidner
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I عندما كلفت باأن �أ�صاهم في �لكتابة لمجلة »فكر وفن« حول تجربتي في �لعمل �لثقافي 

مع �لأطفال �لفل�صطينيين في غزة، فكرت فور� .. كيف يمكن �أن �أنقل تجربة فريدة في مكان 

جغر�في ل يمكن و�صفه بكلمات تنام باأمان �لمعنى د�خل معاجم �للغة؟

    

اأطفال من غزة

عالم من �صغف

REEM MOHAMED ABU JABER    ريم محمد �أبو جبر

دير  تقع  �لبلح،  دير  مدينة  في  وتربيت  ع�ضت  جبر،  �أبو  ريم  ��ضمي 

�لبلح و�ضط قطاع غزة. �أحب تاريخ هذه �لمدينة �لهادئة، ففيها �أول 

�أهم  ثاني  �عتبرت  و�أنها  كما  فل�ضطين،  في  �لم�ضيحية  للديانة  دير 

مدينة بعد �لقد�س في عهد �ضالح �لدين �الأيوبي، وال يمكن مقارنة 

تلك �الأهمية بيومنا هذ� بالطبع. تربيت في عائلة مكونة من ت�ضعة 

�إلى جدتي. ح�ضلنا جميعا على �ضهاد�ت  �أطفال وو�لدي، باالإ�ضافة 

تحترم  عائلة  �أننا  و�لحقيقة  �لتخ�ض�ضات،  مختلف  في  عليا  علمية 

�لتعليم ب�ضكل كبير. لم يهتم و�لدي �أبد� بفكرة �لفروقات بين �لذكور 

و�الإناث، بل �آمن ب�ضكل حقيقي وعملي بفكرة �لم�ضاو�ة دون �أن نق�ضي 

�أوقاتا من يومنا في �أن نناق�ضها. عندما �أتذكر هذ� �الآن، �أفكر كم من 

مو�رد مالية تم ��ضتثمارها لتعزيز فكرة �لم�ضاو�ة وتاأكيد حقوق �لمر�أة 

�ضبع  �أننا  لكم  نتيجة ملمو�ضة وحقيقية. هل قلت  �إلى  �لو�ضول  دون 

فتيات وولدين؟ لقد تربيت في بيت كبير وفي �أح�ضان عائلة محبة 

�أذكره في طفولتي  �أكثر ما  تعليم جيد، ولعل  ود�فئة، وح�ضلت على 

ذ�ت  كانت  �لرفيع.  �لطر�ز  من  قيادية  �ضيدة  مثلت  �لتي  جدتي  هو 

كان  �لالزم، وقد  �الحتر�م  لها  و�أظهر  �لجميع  �أحبها  قوية  �ضخ�ضية 

لها دور كبير في �إدر�رة ممتلكات �لعائلة، في حين كان جدي يمار�س 

�أعماله �الأخرى ب�ضفته مختار� لبلدة دير �لبلح. بطبيعة �لحال در�ضت 

�لقاهرة.  في  �لجامعية  در��ضتي  الأكمل  م�ضر  �إلى  و�نتقلت  غزة  في 

وحينها �خترت تخ�ض�س �لمكتبات، كونه جديد� في �لعالم �لعربي، 

ولم تكن لدي فكرة و��ضحة في ذلك �لوقت عم يمكن �أن �أحقق من 

خالله في غزة.

�لتربية  د�ئ��رة  مكتبة  عبر  غزة  قطاع  في  للعمل  بعدها  �نتقلت 

�لغوث  وكالة  في  �لوثائق  ق�ضم  لم�ضوؤولة  ترقيتي  تمت  ثم  و�لتعليم، 

»�الأون��رو�«، �لمكتب �لرئي�س، خالل �ضنو�ت قليلة. ح�ضلت في �لعام 

2000 على فر�ضة ذهبية للعمل وفق ما �عتقدت، ووفق ما �آمنت به 

و�أ�ضبحت  �آنذ�ك،  ب�ضذ�جة مطلقة  ت�ضورت  كما  �أي عقبات،  وبدون 

في  �أز�ل  ال  وكنت  غ��زة  مدينة  ف��ي  للطفل  �لقطان  لمركز  م��دي��رة 

�لع�ضرينات من عمري، تخوَّف �لكثيرون من �ضغر �ضني الإد�رة هذ� 

بفكرة  قناعتي  �ضوى  حينها  �ضيئا  �أملك  �أكن  لم  �ل�ضخم.  �لم�ضروع 

تجاه  ونفي�س  غال  هو  ما  كل  لبذل  �ل�ضديد  وبا�ضتعد�دي  �لم�ضروع 

تحقيق هذه �لفكرة، و�أي�ضا �لكثير من �لخوف �لد�خلي �لذي لم �أجروؤ 

على �لتعبير عنه �أو م�ضاركته مع �الآخرين.

تمثلت فكرة مركز �لقطان للطفل في تقديم و�حة ثقافية للطفل 

�لفل�ضطيني في مدينة غزة ومحافظاتها من خالل �إقامة مكتبة هي 

�الأكبر من نوعها في فل�ضطين، تتخ�ض�س في ثقافة �لطفل حتى �ضن 

�لعاملين معهم،  و�لمهنيين  �إلى عائالتهم  باالإ�ضافة  �لخام�ضة ع�ضر، 

�لمهم�ضة  �لمناطق  في  �الأطفال  �إلى  للو�ضول  خا�س  برنامج  و�أي�ضا 

وقاعات للتكنولوجيا و�أخرى للفنون على �ختالف �أنو�عها من مو�ضيقى 

وفنون ت�ضكيلية ونحت وتمثيل وفنون ��ضتعر��ضية وبرنامج خا�س لدعم 

�الأول  �لمعلم  ب�ضفتها  بدورها  �لقيام  في  وم�ضاندتها  �الأ�ضرة  ثقافة 

للطفل، ود�ئما ما كنت �أعجب وب�ضدة بهدف �لمركز �الأ�ضا�ضي وهو: 

�ضخ�ضا  �أجعل  �أن  يمكن  كيف  فكرت  ولطالما  �لقر�ءة.  ت�ضجيع حب 

يحب �ضيئا؟ فما بالك بطفل يحب كتابا؟ وطبقا الآر�ء �لنا�س في ذلك 

�لحين „مهمة م�ضتحيلة“ في ع�ضر تتز�يد فيه �لتكنولوجيا وو�ضائل 

�لتعليمي  �لنظام  ويزد�د  مقاومته  يمكن  وال  كبير  ب�ضكل  �الت�ضاالت 

�لر�ضمي و�لذي يمثل �لرمز �الأول للكتاب �ضوء� وتخبطا.

لقد كلف �إن�ضاء �لمركز ماليين �لدوالر�ت، وقد كان هذ� �ل�ضيء 

�الأ�ضهل حيث �أن عائلة �لقطان �تخذت كافة �لتد�بير لتوفير �لتمويل 

�النتفا�ضة  �ن��ط��الق  م��ع  عليه  �لعمل  ب��دءُ  ت��ز�م��ن  الإن�����ض��اءه،  �ل���الزم 

�لفل�ضطينية عام 2000. وقد �ضهد �لعمل على �إحياء خدمات ثقافة 

�لطفل في غزة م�ضاعب ال يمكن ح�ضرها، بدء� من �الإغالقات للطرق 

ومنع مو�د �لبناء من �لدخول �إلى غزة و��ضتمر�ر �لمنع 

ل�ضهور طويلة و��ضتمر ذلك على مدى �ضنو�ت وحتى 

من  �لمكتبية  �لمو�د  �إدخال  ب�ضعوبة  ومرور�  �ليوم. 

�إلى غزة وباأنو�ع  �لمو�د �لمطبوعة وغير �لمطبوعة 

„بع�س  �الأطفال  لمكتبات  �لمالئم  �الأثاث  معينة من 

بين طلب  ما  كاملين  عامين  ��ضتغرق  �الأث��اث  �أن��و�ع 

�لتوريد وو�ضوله �إلى غزة“. �أر�ضى مركز �لقطان للطفل �ضكال نوعيا 

لخدمات �الأطفال و�الأ�ضرة ثقافيا، لي�س على م�ضتوى قطاع غزة فقط، 

مع  �لعاملين  من  �لكثير  تخوَّف  و�لدولي.  �لعربي  �لم�ضتوى  على  بل 

�الأطفال من مدى رغبة �الأطفال في �الإقبال مرة �أخرى على �لكتاب، 

و�ضككو� في نجاح �لفكرة، خ�ضو�ضا �أن �لمركز قدم خدمات مجانية 

لجميع �الأطفال وعائالتهم بدون تمييز. �أخذت عملية تاأهيل �لعاملين 

مع �الأطفال د�خل �لمركز منحى مختلفا ولم يتمكن �أي من �لطاقم 

من �ل�ضفر �أو ��ضتقبال مدربين دوليين للعمل معهم، ولربما �أدى ذلك 

مركز �لقطان للطفل، 

غزة، فل�ضطين.

Photo:

Stefan Weidner



3637 �لتعليم  |  ريم محمد �أبو جبر: �أطفال من غزة معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 101

�إلى زيادة �الإ�ضر�ر على تنفيذ �لم�ضروع باأف�ضل ما يكون وفي �أف�ضل 

مكان في �لعالم. هذ� ما حدث فعال، حيث تم �فتتاح �لمركز في عام 

2005 لتبد�أ مرحلة جديدة في �لعمل مع �الأطفال نتقابل فيها وجها 

فتر�ت  �أكثر  كانت من  لقد  �لتنفيذ.  قيد  نظرياتنا  كل  ون�ضع  لوجه، 

�الأطفال  فاجاأنا  فقد  �الإط��الق،  على  متعة  و�أ�ضدها  �إرهاقا  حياتي 

تماما، وكاأنهم وبطريقتهم �لطفولية „�أخرجو� لنا ل�ضانهم“، لنظرياتنا 

كنا  �الأول،  �ليوم  و�هتماماتهم. ففي  �أفعالهم  و�عتقاد�تنا حول ردود 

د�خل  �لرفوف  في  �لكتب  وترتيب  �لتجهيز  طور  في  حينها  زلنا  ما 

�لمكتبة، لم نكن قد فتحنا �أبو�بنا ال�ضتقبال �لجمهور بعد، مرت من 

�أمام �لمركز ثالث فتيات لم يبلغن �لتا�ضعة من �لعمر حينها، و�ضاألنني 

ببر�ءة �ضديدة: ما هذ�؟ �أذكر �أنني �ضاألتهن: هل ترغبن بروؤيته؟ �متدت 

يد �لطفلة �ضها �إلى يديَّ باإجابة ودودة. ال �أن�ضى ما حييت �لده�ضة 

ودَّعت  يومها.  �ضيء  كل  بها  ر�أو�  �لتي  عيونهم  �الأطفال،  عيون  في 

�لفتيات �لمركز، وفي �ليوم �لتالي وبدون �أي تح�ضير على �الإطالق، 

لم�ضاهدة  �الأطفال  مئات  بح�ضور  فوجئنا 

لمركز  �عالمية  حملة  يحتاج  من  �لمركز. 

�أطفال  من  �الآالف  �ن�ضم  لالأطفال؟  ثقافي 

�إلى �لمركز في �ضنو�ت قليلة و��ضتمر  غزة 

وبرغبتهم  بقدر�تهم  �إبهارنا  في  �الأط��ف��ال 

�لحيَّة في �لحياة، في ظروف �زد�دت �ضوء�، 

وكان �أكثر ما لفت �نتباهي في تعليق �الأطفال: „لي�س مدر�ضتنا م�س 

هيك؟“، و�لثاني „نتو��ضل مع �لعالم“. ��ضتخدم �الأطفال �لتكنولوجيا 

�ل�ضكل  هو  �الإنترنت  ف��اإن  غزة  في  يعي�س  ال  ولمن  تفاعلي،  ب�ضكل 

�لوحيد للتو��ضل للجميع في وقت �نقطع فيه كل �ضيء �آخر بما فيه 

�الإن�ضانية.

و�الإب��د�ع  و�لقر�ءة  بالكتابة  و�هتمو�  كبير،  ب�ضكل  �الأطفال  قر�أ 

لالأطفال  �لمقدمة  �لخدمات  وكم  حجم  كبر  من  وبالرغم  و�لفنون. 

يقدمه، وال زلت  �أن  للمركز  يمكن  �أكثر مما  �إقبال  د�ئما  كان هناك 

من  �لكثير  تغيرت  وكيف  �الأطفال  عيون  في  �لده�ضة  بو�ضوح  �أذكر 

هذ�  تق�ضد  خا�ضة  بر�مج  �إع��د�د  ب��دون  و�ضخ�ضياتهم  �ضلوكياتهم 

�لتغيير، ال زلت �أذكر �لطفل »من�ضور«، �لذي كان �أ�ضم وكان ياأتي �إلى 

�لمركز في كل يوم على �لرغم من عدم قدرته على �لقر�ءة و�ل�ضكوى 

من بع�س �لعنف في ت�ضرفاته في �لفترة �الأولى من �ن�ضمامه، ولكن 

بكثير من �لحب من �لزميلة تهاني تجاهه، �أ�ضبح يعلمنا جميعا كيف 

تكون �الإن�ضانية و�لحب، و��ضتطاع �أن ين�ضج �لكثير من �لعالقات مع 

�الأطفال �الآخرين د�خل �لمركز، بل تعدى �الأمر �إلى �أنه �أ�ضبح ي�ضاعد 

�الأطفال �الآخرين، و�أحيانا �لعاملين في �لمركز.

�لمركز  الإد�رة  ر�ئعا  �قتر�حا  �ضنو�ت، قدمت  ت�ضع  �لطفلة منى، 

�أطفال �لمركز حول حقوق �لطفل، لقد  حول رغبتها بعقد لقاء مع 

كان �ضيئا موثر� ب�ضكل كبير، حيث �أنها قد قامت بتجميع �لمو�د ذ�ت 

�لعالقة من �لمكتبة وقامت بتجميع �الأطفال، وكل ما فعلته هو كتابة 

ب�ضوؤ�ل  وتبعته  �الأطفال  �أم��ام  لوحة  على  �لطفل  حقوق  من  حق  كل 

مذهلة،  �الأطفال  ��ضتجابة  كانت  لقد  �لحق؟  هذ�  لدينا  هل  و�حد: 

�نتهاكات  حول  محيطه  من  ق�ض�س  برو�ية  قام  طفل  كل  �أن  حيث 

حقوقهم، على �ضبيل �لمثال: عدم قدرة �إخو�نهم �الأكبر على �ل�ضفر 

ق��درة  وع���دم  بجامعاتهم،  ل��الل��ت��ح��اق  غ���زة  خ���ارج 

�لكثير  و�لكثير  �لعالج  لتلقي  �ل�ضفر  على  �لمر�ضى 

من �لق�ض�س �الأخرى. �أثارت منى في نف�ضي �لعديد 

حرة  و�حة  �إيجاد  ن�ضمن  كيف  �أهمها:  �الأ�ضئلة  من 

«�لحياة»  ممار�ضة  فيها  ي�ضتطيعون  �الأطفال،  لهوؤالء 

ما  �إن  �لكبار؟  نحن  نرغب  كما  ولي�س  يرغبون  كما 

لربما  بكثير.  �لبالغين  نحن  لدينا  ما  يفوق  لديهم 

حان �لوقت لنا كعاملين مع �الأطفال �أن ن�ضمت �أكثر، 

ن�ضتمع �أكثر، و�أن ن�ضاهم ب�ضكل مدرو�س ببناء �آليات 

عملنا معهم.

نحن �لعاملين مع �الأطفال بحاجة �إلى �العتر�ف 

لالأطفال  نقدم  ق�ضد  ب��دون  �أو  بق�ضد  �أننا  �أحيانا 

هنا  �أنا  ومعتقد�تنا،  �أفكارنا  ت�ضبه  ثقافية  خدمات 

و�لمعتقد�ت،  �الأفكار  لهذه  �لتقييم  بمعر�س  ل�ضت 

ولكني �أخاف كثير� من بيئة ثقافية، تحت �ل�ضيطرة غير �لو�عية، نعلم 

�أن يحبو� ما نحب و�أن يكرهو� ما نكره، �الأمر  من خاللها �الأطفال 

مخيف �ألي�س كذلك؟

��ضتمرت  و�لتي  للطفل  �لقطان  لمركز  كمديرة  تجربتي  خالل 

الأكثر من �ثني ع�ضر عاما ممتعة، �ضعرت بكثير مما �أ�ضميته �آنذ�ك 

»�لوحدة �لمهنية« حيث �أن �لمركز كان �الأول من نوعه في فل�ضطين 

و�لعالم �لعربي وفي بيئة �ضريعة �لتغّير، غالبا ما كان �لتغيير �ضيئا 

�الإطالق وفي ظروف  له على  �لتخطيط  يمكن  لالأ�ضو�أ، وال  وينتقل 

�لح�ضار و�الإغالقات �لم�ضتمرة ومنع كل �ضيء تقريبا، فلم يكن هناك 

تطر�أ  ما  كثير�  �لتي  �الأ�ضئلة  �إجابة  على  �لقادر  �لمهني  �لم�ضدر 

و�لتفكير،  للبحث  �لطاقم  على  تماما  �الأمر  فاعتمد  �لتنفيذ؛  �أثناء 

وعلى �لكثير من �لنقا�ضات و�لحيرة �أي�ضا. ال بد �أن �أعترف �أن هذ� 

مع  �لتعامل  على  قدر�تنا  �أ�ضبحت  فقد  تماما،  �ضيئا  يكن  لم  �الأمر 

�لظروف �لطارئة تحمل �ضبغة �لجودة �لعالية و�أ�ضبحنا �أكثر قدرة 

ذ، ولذلك و�ضعنا خططا  على و�ضع خطط نعرف �أنها غالبا لن تُنفَّ

بديلة لتدعم �لخطط �الأ�ضا�ضية، ال بد �أن �أعترف �أي�ضا باأن �لجهد 

لنا  عالجا  باآخر  �أو  ب�ضكل  قّدم  قد  جد�  �لمرهق  و�لعمل  �لمكّثف 

وظهر  كثيرة،  �أحيان  في  �لم�ضتحيل  غزة  بو�قع  �لتفكير  من  للهرب 

تم  ما  ن�ضبة  �رتفعت  �الأوق��ات �ضعوبة، حيث  �أ�ضد  في  بو�ضوح  هذ� 

كان مخططا  ما  بكثير  وتخطت  �لمكتبية  للمو�د  تجهيز  من  �إنتاجه 

له، وقد ال حظت ذلك بو�ضوح �أثناء �إعد�دي للتقرير �ل�ضهري. �أي�ضا 

نف�س  في  �لعاملين  زمالئنا  �أ�ضو�ت  نميز  �أن  على  قدر�تنا  �رتفعت 

طويلة  ل�ضنو�ت  نقابلهم  لم  و�لذين  �لغربية  �ل�ضفة  في  �لموؤ�ض�ضة 

ب�ضبب منع �الإ�ضر�ئيليين �إ�ضد�ر �لت�ضاريح �لالزمة لهم للدخول �إلى 

�لهاتف  لننتبه من خالل  �الأمر  تعدى  �أي�ضا  بل  و�لخروج منها،  غزة 

�إذ� ما كانو� بخير �أم ال. 

�الأربعة  �الأ�ضهر  خالل  عديدة  مر�ت  �لقطان  موؤ�ض�ضة  زرت  لقد 

�الإ�ضر�ئيلي  �لمنع  ب�ضبب  تماما  �نقطعت  وبعدها  عملي،  من  �الأولى 

للت�ضاريخ، وتقابلنا في �الأردن ولندن �ضنويا ب�ضكل �ضبه م�ضتمر وكانت 

زيارتي �لثانية للموؤ�ض�ضة بعد ع�ضر �ضنو�ت م�ضتمرة.

منذ  غ��زة  ف��ي  �لمتدهورة  �الإن�ضانية  �ل��ظ��روف  �أن  ف��ي  �ضك  ال 

�لعمل  على  و�إيجابا  �ضلبا  �أث��رت  قد  طويلة  �ضنو�ت 

�لر�ضمي،  وغير  �لر�ضمي  ب�ضقيه  �لتعليم  مجال  في 

من جهة �ضجعت هذه �لظروف �الأطفال على �الإقبال 

�لخدمات  و�ال�ضتفادة من  �لمكتبة  �أكبر على  ب�ضكل 

ثقافية  تجارب  بين  و�النتقال  �لمتنوعة  �لثقافية 

و�لغناء  و�لمو�ضيقى  �لت�ضكيلية  �لفنون  من  مختلفة 

و�لكتابة �الإبد�عية و�لم�ضرح و�المية �لمعا�ضرة من 

�الأهالي  �ضجعت  و�أنها  كما  وغيرها.  �لتكنولوجيا 

على  �الأن�ضطة  هذه  مثل  �أهمية  �إدر�ك  على  �أي�ضا 

تغّير�ت  من  لم�ضوه  لما  الأطفالهم  �ل�ضحي  �لنمو 

مرحب  �ضك  بال  ولكنها  مق�ضودة  تكن  لم  �إيجابية، 

بها، في �أطفالهم تناولت جو�نب مختلفة، على �ضبيل 

�لمثال وح�ضب �ضهاد�ت �الأمهات �أ�ضبح �الأطفال �أقل 

عنفا �أثناء لعبهم، و�أ�ضبح �لبع�س �أكثر م�ضوؤولية تجاه 

لالأطفال  �الأكاديمي  �لتح�ضيل  تح�ضن  �ضنا،  �الأ�ضغر  و�إخوته  �لعائلة 

في  �لمدر�ضة، و�ضعر �الأهالي بجدية �الأطفال و�هتمامهم فيما يقدمه 

�لمركز، وقد طماأن هذ� �الأمر �إلى حد كبير �الأهالي، خ�ضو�ضا في 

ظل �لتاأثير�ت و�لتغيير�ت �ل�ضيا�ضية �لمتالحقة.

�الأطفال  مع  و�لعاملين  و�الأه��ال��ي  �الأط��ف��ال  �لمركز  منح  �أي�ضا 

متنف�ضا لاللتقاء و�لم�ضاركة في �الأن�ضطة، لي�س بدور �لمتلقي فقط، 

قبل  �الأن�ضطة  �آر�ئهم حول  و�إب��د�ء  �لخدمات  لهذه  م  �لمقدِّ �أي�ضا  بل 

تقديمها لالأطفال و�أحيانا تقديمها لالأطفال.

�هتم �لمركز بعمل �ل�ضكل �لعام لالأن�ضطة من خالل عمل منهجية 

خا�ضة لهذه �الأن�ضطة، حيث الحظنا وفي نهاية كل �ضهر من خالل 

�الإح�ضائيات �أن �الأطفال قر�أو� ب�ضكل كبير في مو�ضوعات �لق�ض�س 

و�لت�ضلية وهذ� �ضيء طبيعي، بينما كانت �لمو�ضوعات �لعلمية �الأقلية 

ب�ضكل  بالمدر�ضة  �رتباطها  ب�ضبب  �أو  جفافها  ب�ضبب  ربما  �هتماما، 

حول  �ضهور  ث��الث  بتخ�ضي�س  قمنا  �لتجربة  �ضبيل  وعلى  مبا�ضر. 

�لعلوم  باأن�ضطته على مو�ضوع  �لمركز  يُركز  �أن  �لعلوم، على  مو�ضوع 

�الأن�ضطة  جميع  مع  ذل��ك  وين�ضجم  وتفاعلي  وج��ّذ�ب  ممتع  ب�ضكل 

و�لرحالت  �لفنية  و�لمعار�س  و�لم�ضرح  �لق�ضة  رو�ية  �لمرتبطة، من 

�رتفعت  �الأول  �ل�ضهر  نهاية  في  و�لتكنولوجيا.  �لكمبيوتر  �ضك  وبال 

نهاية  وفي   %25 بن�ضبة  �لعلمية  للكتب  �لخارجية  �ال�ضتعار�ت  ن�ضبة 

�ل�ضهر �لثاني بن�ضبة %75.

و�لمتعة  �لخوف  من  �لكثير  نف�ضي  في  �لتجربة  هذه  �أثارت  لقد 

في �آن و�حد، �لخوف من قدرتنا على „ت�ضكيل عقول �الأطفال بدون 

محا�ضبة“ و�لمتعة لما يمكن لنا �أن نح�ضده من هوؤالء �الأطفال فيما 

لو �ضاهمنا، نحن �لبالغين، في �تاحة فر�ضة حقيقية ت�ضاعد �الأطفال 

على �أن يتفتحو� كالزهور.

�لمنهجية ل�ضنو�ت عديدة تغيرت خاللها �لمو�ضوعات  ��ضتمرت 

يختار  الأن  وتطورت  �لقر�ءة  باإح�ضائيات  مبا�ضر  ب�ضكل  و�رتبطت 

لنوع  �لتخطيط  قبل  �إلكترونيا  لها  و�لت�ضويت  �لمنهجية  �الأطفال 

�الأن�ضطة.

ال ز�لت فل�ضطين ب�ضكل عام تعاني من نق�س حاد، �إن لم يكن تاما، 

ب�ضكل  �الأطفال  مع  �لعاملين  توؤهل  تربوية  تدريبية  مر�كز  وجود  في 

تربوي و��ضح، وال �ضك �أي�ضا من عدم وجود روؤية تربوية فل�ضطينية 

و��ضحة تجاه �لعمل مع �الأطفال وب�ضكل �أكثر دقة في مجال �لتعليم 

غير �لر�ضمي. ال �ضك �أن �لتر�ث �لفل�ضطيني في قمة �لثر�ء ويمكن 

وطنية  ��ضتر�تيجية  خطة  لتطوير  ورئي�ضا  هاما  م�ضدر�  يمثل  �أن 

فل�ضطينية في �لتعليم غير �لر�ضمي.

بتقديم  �لقطان  موؤ�ض�ضة  �هتمام  �إل��ى  �أ�ضير  ال  �أن  لي  يمكن  ال 

خدمات نوعية ثقافية وب�ضكل خا�س �إلى �لدعم �لذي يحمل �لكثير 

من �لحب و�الهتمام و�لتفهم من قبل �ل�ضيد عبد �لمح�ضن �لقطان.

في �لعام 2011 ح�ضلت على و�ضام �ال�ضتحقاق �لوطني �لفرن�ضي 

�أ�ضترجع تجربتي بكثير من �لحب  تقدير� لعملي مع �الأطفال. �ليوم 

�أن  لنا  يمكن  ال  �أنه  عميق  وب��اإدر�ك  الأخطائي،  باالحتر�م  و�لتقدير، 

نتمّيز و�أن ن�ضيف للب�ضرية ولو بمقد�ر �ضعرة دون هذ� �ل�ضغف تجاه 

نحن  لنا  يمكن  كيف  �أهمها:  �أي�ضا  �الأ�ضئلة  من  وبكثير  به،  نقوم  ما 

�لبالغين �أن نحب �الأطفال قبل �أن نعمل معهم؟

�لمح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  للطفل.  �لقطان  مركز  مديرة  جبر   �أبو  محمد  ريم   

�لقطان، غزة، فل�ضطين.

مركز �لقطان للطفل، 

غزة، فل�ضطين.
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I يعتبر �لم�صتوى �لتعليمي ل�صعب ما موؤ�صر� على مدى �حتمالية 

تطور �لنظام �ل�صتبد�دي �لحاكم باتجاه �لديمقر�طية. في �لوقت 

ذ�ته تعك�ص �ل�صيا�صة �لتعليمية لأي بلد و�صعه �ل�صيا�صي. كيف يمكن 

للتغير�ت �لديمقر�طية �أن تتحقق في دول ذ�ت نظام تعليمي �إ�صكالي 

وكيف يمكن لموؤ�ص�صات �أجنبية كمعهد غوته مثال �أن ت�صهم في ذلك؟

    

التعليم والديمقراطية
�لم�صاركة كحل

HEIKE THEE    هايكه تيه

في �لبد�ية يمكن �إي�ضاح �الرتباط �لمتبادل بين �لم�ضتوى �لتعليمي ل�ضعب ما و�لنظام �ل�ضيا�ضي �لحاكم 

�أ�ضا�ضيا حر�  �ل�ضيا�ضية، نظاما  لنا علم  �لديمقر�طية، ح�ضبما يك�ضفه  �لم�ضتوى �لنظري. ت�ضترط  على 

وديمقر�طيا يتحقق عبر „عملية ت�ضكل �الآر�ء و�الإر�دة ل� „تكوين �الإر�دة �ل�ضعبية“. ويعني هذ� تحديد� �أن 

بناء نظام ديمقر�طي ي�ضتلزم �لمرور بعملية يتفق خاللها �ضعب ما باأغلبيته على هذ� �لنظام �ل�ضيا�ضي.

تكوين �لإر�دة �ل�صعبية  

وهنا يلعب �لم�ضتوى �لتعليمي لل�ضعب دور� حا�ضما: فمن �أجل �لم�ضاركة �الإيجابية في �لعملية �ل�ضيا�ضية 

وجعلها ت�ضير ل�ضالح �لبُنى �لديمقر�طية، يتطلب �الأمر وجود مو�طنين معتادين على �الأنظمة �لت�ضاركية 

للتعاي�س  �الأ�ضا�ضية  �لمالمح  ذلك  جانب  �إلى  ويحترمون  ��ضتخد�مها  كيفية  ويعرفون 

�لديمقر�طي (على �ضبيل �لمثال خلق نظام ليبر�لي وتعددي ومر�عاة �الآخرين في �لتعامل 

�ل�ضخ�ضي لالأفر�د). ويمكن تعليم �لقدر�ت �ل�ضرورية للم�ضاركة في �ضنع هذه »�الإر�دة 

�ل�ضعبية« في موؤ�ض�ضات �لتعليم �لعام، فالمد�ر�س و�لجامعات لي�ضت فقط �أماكن لتعليم 

�لمعرفة �لتخ�ض�ضية، ولكن لتو�ضيل �لقيم وت�ضكيل �الآر�ء. لكن هذه �لقيم و�الآر�ء لي�ضت 

بال�ضرورة د�عمة للديمقر�طية. ويخ�ضع توجهها للحكومة �لقائمة. ومن هنا ن�ضتنتج �أن 

�ل�ضيا�ضة �لتعليمية الأي دولة هي مر�آة لكامل م�ضروعها �ل�ضيا�ضي.

من �لمهم جد� متابعة �إ�ضالحات �ل�ضيا�ضة �لتعليمية وتوجهات تطوير �لتعليم، خ�ضو�ضا في �لدول 

�لتي تمر بتحوالت �جتماعية و�ضيا�ضية، و��ضتخال�س �لنتائج �لمتعلقة بالتوجه �الإيديولوجي للدولة �لتي 

تت�ضكل من جديد. ي�ضري هذ� على م�ضر وتون�س ال لكونهما من دول �لربيع �لعربي فح�ضب، بل والأنهما 

�أي�ضا نموذجان لم�ضار �لتحول في مرحلة ما بعد �ال�ضتبد�د في �ضمال �إفريقيا و�ل�ضرق �الأو�ضط.

�لتحولت �لتعليمية و�ل�صيا�صية في م�صر وتون�ص  

لقد �ندلعت �لثور�ت في م�ضر وتون�س �� كما في بلد�ن �أخرى في منطقة �ضمال �أفريقيا و�ل�ضرق �الأو�ضط، 

و�أدت فيها �الحتجاجات �ل�ضعبية �لحا�ضدة منذ عام 2011 �إلى تغيير�ت �ضيا�ضية و�جتماعية م�ضتمرة �� 

على �أيدي �ضباب ال يتجاوزون �لثالثين من �لعمر. من ناحية تمثل هذه �لفئة �لعمرية من �لناحية �لعددية 

�لن�ضبة �الأكبر من �ل�ضكان (نحو 60 في �لمائة من �ضكان م�ضر وحو�لي 55 في �لمئة من �ضكان تون�س)، 

ومن ناحية �أخرى يعاني هوؤالء من بطالة جماعية هائلة: 70٫٨ في �لمئة من �أ�ضل 13٫4 من �لعاطلين عن 

�لعمل في م�ضر (�لربع �لثالث من عام 2013) تحت �ضن �لثالثين (�لجهاز �لمركزي للتعبئة و�الإح�ضاء). 

�لملفت للنظر �أي�ضا �أن غالبية هوؤالء �ل�ضباب �ليافعين �لعاطلين عن �لعمل لديهم موؤهل تعليمي عال. 

ويو�ضح ذلك �أي�ضا �لدور �لمهم جد� �لذي تلعبه �الإ�ضالحات �لتعليمية �لمطبقة في هذين �لبلدين خالل 

من فعاليات نادي 

�لمناظر�ت بالقاهرة
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فترة �لتحول. ونظر� الأن قطاعا كبير� من �ل�ضعبين �لم�ضري و�لتون�ضي و�أي�ضا �الأحز�ب �لمختلفة قد 

�ضغطت منذ �ضقوط �لرئي�ضين �لم�ضتبدين من �أجل تطبيق �ضريع لهذه �الإ�ضالحات، فقد �أ�ضبحت تلك 

�الإ�ضالحات �أحد �لموؤ�ضر�ت لقيا�س كفاءة �لحكومات في مرحلة ما بعد �لثورة.

�لمر�صدة �لتربوية  

ولمتابعة �لتطور�ت في مجال �لتعليم في م�ضر وتون�س �أثناء مرحلة �لتحول عن كثب، ومن �أجل �إتاحة 

�لفر�ضة للتفاعل وفقا لهذه �لتطور�ت، �أن�ضاأ معهد غوته م�ضروع »�لمر�ضدة �لتربوية«. �أمكن تنفيذ هذ� 

�لم�ضروع �� على غر�ر �لعديد من م�ضاريع �لتحول �الأخرى وفقا التفاق �ضر�كة من �أجل �لتحول بين �ألمانيا 

وم�ضر و�ألمانيا وتون�س وُمول بف�ضل دعم وز�رة �لخارجية �الألمانية.

تت�ضم �أن�ضطة م�ضروع »�لمر�ضدة �لتربوية« بتنوع كبير جد�: فمنذ بدء �لم�ضروع في حزير�ن/ يونيو 

2012 تم و�ضع �الأ�ض�س �لالزمة لمتابعة �لتغير�ت في نظامي �لتعليم في م�ضر وتون�س عن كثب وتوفير 

�لمعلومات �لمكت�ضبة من هذه �لمتابعة لل�ضركاء �الألمان و�لمحليين في مجال �لتعاون �لتعليمي و��ضتخال�س 

نتائج ت�ضلح ال�ضتخد�مها في م�ضروعات تعليمية م�ضتركة جديدة.

ويمكن �لبرهنة بو�ضوح على نفع ن�ضاطات م�ضروع �لمر�ضدة �لتربوية في �لدول �لتي ت�ضهد تحوالت 

�ل�ضكان،  �حتياجات  �لتعليمية مع  للم�ضروعات  �أف�ضل  تكييف  �إلى  يقود  �أنه  و�ضيا�ضية وعلى  �جتماعية 
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�الألماني  للتعاون  بالن�ضبة  نتائج  من  عنه  تمخ�س  وما  م�ضر  في  �لتحول  فترة  م�ضار  متابعة  من خالل 

�لم�ضري.

�أ�صلمة �لتعليم؟  

يمكن تق�ضيم مرحلة �لتحول في م�ضر حتى �الآن �إلى ق�ضمين. �لق�ضم �الأول هو فترة حكم �لرئي�س �لمعزول 

محمد مر�ضي، �أي من 30 حزير�ن/ يونيو 2012 وحتى 3 تموز/ يوليو 2013. �أما �لق�ضم �لثاني فبد�أ بعد 

ذلك مبا�ضرة ويتج�ضد عبر �لحكومة �النتقالية.

في  �إ�ضالحات  �إج��ر�ء  �أجل  من  �لجهود  �ضتكثفان  �أنهما  بد�ية حكمهما  في  �لحكومتين  كلتا  �أعلنت 

مجال �لتعليم. وقد �ُ�ضتخدم خالل فترة حكم �لرئي�س مر�ضي م�ضطلح �لنه�ضة �لذي قد يفهم منه �لتطور 

�الأخير�ن  �لتف�ضير�ن  دفع  وقد  �الإحياء.  �إع��ادة  �أو  �ل�ضحوة  بمعنى  �أي�ضا  تف�ضيره  يمكن  ولكن  و�لتقدم 

للم�ضطلح خ�ضوم حزب �لحرية و�لعد�لة (�لذر�ع �ل�ضيا�ضية لالإخو�ن �لم�ضلمين) ومحمد مر�ضي لتوقع 

دخلت 
ُ
عملية �أ�ضلمة للتعليم. وقد كانت �إز�لة �آثار هذه �الأ�ضلمة �لمزعومة خطا �أ�ضا�ضيا للتغيير�ت �لتي �أ

على نظام �لتعليم �لم�ضري منذ بد�ية عمل �لحكومة �النتقالية. وقد �أمكن مالحظة �أنه لم يجر خالل فترة 

حكم محمد مر�ضي وال مع �لحكومة �لحالية �إعد�د �أو تنفيذ �أي ��ضتر�تيجية وطنية للتعليم. وهذ� يعني 

تحديد� �أن �الإ�ضالحات في كلتا �لحالتين كانت غير منتظمة وطبقت ب�ضكل جزئي، لكنها لم تحل مع ذلك 

�لم�ضكالت �لجوهرية في نظام �لتعليم �لم�ضري.

كانت �لخطوة �الأولى في ظل �لحكومتين هي �إجر�ء تغيير لالأ�ضخا�س �لذين يتولون �لمنا�ضب: فقد 

�أ�ضخا�س عن �لعمل ب�ضبب قناعتهم �ل�ضيا�ضية، بدء� من وزير �لتعليم ومرور� بروؤ�ضاء �لجامعات  وقف 
ُ
�أ

وحتى مديري �لمد�ر�س، وحل محلهم �أن�ضار حزب �لحكومة �لحاكمة. وفي كلتا �لحالتين لعب �النتماء 

هذه  وبُ��ررت  �لمنا�ضب.  هذه  مثل  لتولي  فعال  �ل�ضرورية  �لكفاءة  من  جد�  بكثير  �أكبر  دور�  �ل�ضيا�ضي 

�الإجر�ء�ت باإز�لة �آثار �لحكومة �ل�ضابقة. ففي حالة محمد مر�ضي ُف�ضرت هذه �لتغيير�ت من �لخ�ضوم 

�أر�دت  فقد  �لحالية،  �لحكومة  حالة  في  �أما  �لم�ضري،  �لمجتمع  الأ�ضلمة  تجهيز  �أنها  على  �ل�ضيا�ضيين 

بذلك  وت�ضعى  �ل�ضيا�ضية  م�ضالحها  �الأ�ضا�س  في  تتبع  �أنها  �إخفاء  �ل�ضابقة  �لحكومة  �إج��ر�ء�ت  باإلغائها 

ل�ضمان نفوذ �لجي�س �أي�ضا في مجال �لتعليم.

�لو�صع �لمادي للمد�ر�ص  

تعاني �لمد�ر�س �لحكومية �لم�ضرية من م�ضاكل متعددة �الأوجه: ومن �أكبر �لتحديات �لتي تو�جهها �لمد�ر�س 

�لف�ضول �لمكتظة باأكثر من مئة تلميذ في �لمناطق ذ�ت �لكثافة �ل�ضكانية �لعالية، �أو عدم وجود بنى تحتية 

كافية في �لمناطق �لريفية، تتيح نقل �لطالب �إلى �لمد�ر�س. �أما �لم�ضكلة �الأخرى ذ�ت �لطبيعة �لمادية 

فهي رو�تب �لمدر�ضين ونق�س تجهيز�ت �لمد�ر�س. لم يجر �إن�ضاء مبان مدر�ضية جديدة على نطاق و��ضع 

في عهد مر�ضي. ومن �لتف�ضير�ت �لمحتملة لذلك وجود �لتخوف �لد�ئم بين �لنا�س من �أن �أ�ضلمة �لمد�ر�س 

�لم�ضرية قد تتحقق من خالل �لبناء �ل�ضرف لمبان مدر�ضية جديدة، �أو �أن هذه �لحكومة لم تمتلك �لمو�رد 

�لمالية �لكافية. وهذ� �الأمر �لثاني ي�ضكل على ما يبدو للحكومة �لحالية م�ضكلة كبرى، فالحكومة �النتقالية 

تبحث عن خيار�ت بر�غماتية و�أقنعت م�ضتثمرين من �لقطاع �لخا�س لال�ضتثمار في بناء مد�ر�س جديدة 

�لتعليم �لمدر�ضي. لكن هل هذه �ال�ضتثمار�ت كافية لمو�كبة  وتوفير و�ضائط تقنية حديثة ت�ضتخدم في 

�لزيادة �لم�ضتمر في عدد �لتالميذ في كافة �أنحاء �لبالد وتح�ضين �لبنى �لتحتية للمد�ر�س؟ هذ� ما ال يمكن 

معرفته �الآن. فلي�س ثمة خطة ��ضتر�تيجية لتطبيق مثل هذ� �لنوع من �لمبادر�ت.

رو�تب �لمعلمين �لإ�صكالية  

في  �لمبتدئين  رو�تب  وخ�ضو�ضا  �لمعلمين.  رو�تب  لرفع  محاولة  مر�ضي  محمد  حكم  فترة  �أثناء  جرت 

�لمهنة، �لتي كانت تعادل حتى ذ�ك �لوقت 60 يورو �ضهريا، وكان من �لمفتر�س �أن تزيد بن�ضبة 100 في 

�أيلول/ �ضبتمبر  �لمئة. لكن �لزيادة لم تاأت �إال في �إطار تطبيق �لحد �الأدنى الأجور موظفي �لدولة في 

2013 بما يعادل نحو 120 يورو. ولم ت�ضمل هذه �لزيادة �لمعلمين غير �لمثبتين، وهم �أكثر من 60 في 

�لمئة من �لمبتدئين في �لمهنة وعليهم �أن يتعي�ضو� من ر�تب �ضهري يبلغ نحو �أربعين يورو. 

ولي �هتمام خا�س بم�ضامين 
ُ
�أ �لعام،  �لتعليم  �لمادي في مجال  �لعجز  �لمبادر�ت لرفع  و�إلى جانب 

�ل�ضروط  مع  مبا�ضرة  ب�ضورة  مرتبطا  كان  �لتغيير�ت  هذه  منظور  فاإن  �الإي�ضاح،  �ضبق  وكما  �لمناهج، 

�ل�ضيا�ضية �لعامة. كان من �لمتوقع خالل فترة مر�ضي �أن تبد�أ معه بال�ضبط ما كان يخ�ضى منه من �أ�ضلمة 

للجيل �ل�ضاب في م�ضر. وهذ� يو�ضح �ل�ضغط �لكبير جد� من �أجل مر�جعة مثل هذه �لتغيير�ت مع بدء 

تولي �لحكومة �النتقالية. لكن �لمده�س �أن �لتغيير�ت �لتي جرت في �لمناهج منذ عام 2011 محدودة 

جد�. وكانت �لتغيير�ت في مو�د �أ�ضا�ضية مثل �لتاريخ و�لدر��ضات �الجتماعية و�للغة �لعربية. و�قت�ضرت 

هذه �لتغيير�ت على �إلغاء ف�ضل معين من �لتاريخ �لم�ضري �� على �ضبيل �لمثال فترة حكم ح�ضني مبارك 

�� �أو �إدخال �ضخ�ضيات �ضيا�ضية مثل �ل�ضيرة �لذ�تية لح�ضن �لبنا في عهد �لرئي�س �ل�ضابق محمد مر�ضي 

�أو من حل محل �لبنا في عهد �لحكومة �لتالية على مر�ضي.

ثقافة مدر�صية �صلطوية  

وتبدو هذه �لتغيير�ت �لم�ضمونية �أقل �أهمية �إذ� ما تذكر �لمرء �أن جوهر �ل�ضيا�ضة �لتعليمية لم يتغير: 

فمن  و�لتالميذ.  �لمعلم  بين  �لعالقة  �أي�ضا  بذلك  وترتبط  �لمعرفة  تو�ضيل  وكيفية  �الأ�ضاليب  تتغير  لم 

خالل �إهمال �لتغيير�ت �لهيكلية تهيمن حتى يومنا هذ� ثقافة مدر�ضية �ضلطوية، ال تحدد فقط �لعالقة 

بين �لمعلمين و�لتالميذ وبين �لمعلمين و�لمديرين فح�ضب، بل وت�ضبغ �لنظام �لتعليمي �لم�ضري برمته. 

فهو نظام تعليمي مبني على �لت�ضل�ضل �لهرمي، حيث تتجمع �ضلطة �لقر�ر �لمطلقة في يد وز�رة �لتربية 

و�لتعليم. و�لهياكل �لموجودة فيها هرمية �لت�ضل�ضل �أي�ضا، فالم�ضتويات �الإد�رية �لمختلفة للوز�رة تهدف 

فقط الإبالغ تعليمات �لوز�رة لالإد�ر�ت �الأدنى �لتي تتبعها. وال يوجد مجال للم�ضاركة في �ضياغة م�ضمون 

�لقر�ر�ت. بل على �لعك�س من �لمالحظ �أن �الإد�ر�ت �لتعليمية �لمنفردة تعيد في تعاملها مع �الإد�ر�ت 

�آخر  حتى  تتبعها  يمكننا  �آلية  وهي  �لعليا،  �الإد�ري��ة  �لم�ضتويات  تمار�ضها  �لتي  �ل�ضلطوية  �إنتاج  �الأدن��ى، 

م�ضتوى في �ل�ضيا�ضة �لتعليمية �أي �لف�ضل �لدر��ضي.

كما ذكرنا في �لبد�ية، فاإن من هم دون �ضن �لثالثين، هم من قامت على �أكتافهم �لثور�ت في �ضمال 

�أفريقيا و�ل�ضرق �الأو�ضط. وفي م�ضر �أمكن باالإ�ضافة لذلك مالحظة �أن �لُق�ّضر �لذين ي�ضكلون غالبية 

�لقر�ر  �تخاذ  في  �لم�ضاركة  بحق  وطالبو�  �لمظاهر�ت  في  �ضاركو�  قد  �لتعليمية  �لموؤ�ض�ضات  تالميذ 

�لمدر�ضة  موؤ�ض�ضة  �أبو�ب  عند  تتوقف  لم  �لمطالب  وهذه  �الأخرى  �لديمقر�طية  و�لقيم  �لتعبير  وحرية 

�لتالميذ  بين  و�أي�ضا  بل  وبع�ضهم فح�ضب  �لتالميذ  بين  لي�س  عنيفة  ال�ضتباكات  ب�ضكل م�ضطرد  و�أدت 

و�لمعلمين.

�لنقا�ص و�لم�صاركة  

�لتالميذ  هوؤالء  �إر�ضاد  فكرة  �لتربوية«  »�لم�ضرفة  م�ضروع  �إطار  في  ن�ضاأت  �لمتابعة  هذه  من  و�نطالقا 

�لمدر�ضة.  �لم�ضاركة في  تقوية  ذ�ته  �لوقت  وفي  بناء  وب�ضكل  �ضفهيا  �الآر�ء  �ختالف  لعر�س  �إلى طريق 

ولذلك بد�أ في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر 2013 �لعمل على تاأ�ضي�س نو�دي �لمناظر�ت. فمن خالل ور�ضة 

عمل يديرها خبير في م�ضروع »مناظر�ت �لن�سء حول �لعالم« يتعلم �لتالميذ و�لمعلمون �لم�ضاركون من 

مد�ر�س ثانوية حكومية وخا�ضة، وفقا لقو�عد معينة �لنقا�س حول مو�ضوعات �جتماعية مختلفة وتقبل 

�الآر�ء �لمختلفة و�لبحث �ضويا عن منطلقات للحلول. و�ضي�ضتمر تنفيذ هذ� �لم�ضروع هذ� �لعام �أي�ضا. ومن 

�لمفتر�س �أن يفتح �لمجال لتدريب �لمعلمين ليكونو� فاعلين �أ�ضا�ضيين يتولون قيادة �لم�ضروع باأنف�ضهم 

في مد�ر�س عدة و�أن تت�ضع د�ئرة �لتالميذ و�لمعلمين �لم�ضاركين. لكن نجاح هذه �لمبادرة في تح�ضين 

�لعالقات بين �لمعلمين و�لتالميذ و�أي�ضا في �إجر�ء مر�جعة م�ضتمرة لهياكل نظام �لتعليم �لم�ضري يبقى 

باأيدي �لم�ضريين.

يونيو 2012 عن م�ضروع  �الإ�ضالمية، وهي م�ضوؤولة منذ حزير�ن/  �لدر��ضات  �ألمانية متخ�ض�ضة في   هايكه تيه  باحثة 

»�لمر�ضدة �لتربوية« بمعهد غوته في �لقاهرة.

ترجمة: �أحمد فاروق 
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I �أدرك طه ح�صين منذ نهاية عقد �لثالثينيات 

�أهمية �إ�صالح �لتعليم بالن�صبة لم�صتقبل م�صر. 

ويعتبر كتابه »م�صتقبل �لثقافة في م�صر« دفاعا 

عن م�صر متنورة وديمقر�طية ومتو�صطية.

    

بحر المعرفة
طه ح�صين

ودمقرطة �لتعليم في م�صر

ANDREAS PFLITSCH    أندريا�ص فليت�ص�

ي�ضف طه ح�ضين في بد�ية �ضيرته �لذ�تية »�الأيام« و�لتي 

�ضدرت عام 1٩26، �ضيق �لعالم كما خبره في طفولته، 

ويكتب قائال: „كان مطمئنا �إلى �أن �لدنيا تنتهي عن يمينه 

بهذه �لقناة �لتي لم يكن بينه وبينها �إال خطو�ت معدودة ... 

ولم ال؟ وهو لم يكن يرى عر�س هذه �لقناة، ولم يكن يقدر 

�أن هذ� �لعر�س �ضئيل بحيث ي�ضتطيع �ل�ضاب �لن�ضيط �أن 

�إحدى �لحافتين فيبلغ �الأخ��رى، ولم يكن يقدر  يثب من 

هذه  ور�ء  من  تت�ضل  و�لنبات  و�لحيو�ن  �لنا�س  حياة  �أن 

...“. وب�ضبب مر�س  �لقناة على نحو ما هي من دونها، 

�لكاتب  لكن  �لطفولة.  �ضن  في  ب�ضره  فقد  بعينيه،  �أّل��م 

�لتي فر�ضها عليه  �لج�ضدية فقط  �لقيود  ال ي�ضف هنا 

�أي�ضا �ضيق �لحياة في �لقرية  عماه، بل هو يعني بذلك 

�لتي  �لقيود  على  ع��الوة  و�لدينية،  �لثقافية  و�لتقاليد 

تفر�ضها �لحياة �لفقيرة �لتي �أب�ضر فيها نور �لعالم، عام 

1٨٨٩ و�لتي ��ضتبد به �لحنين فيها �إلى حياة �أخرى �أبعد 

من م�ضارب �لقرية �لتي ولد فيها. و�ضيتحقق له ذلك عبر 

�لتعليم و�لمعرفة. وكان لف�ضوله �لعلمي �لذي ال ين�ضب 

�لف�ضل في تجاوز �لحدود �ل�ضيقة لعالمه، ليتحول طفل 

�لعربية،  �لحد�ثة  مثقفي  �أبرز  �أحد  �إلى  �الأعمى  �لقرية 

و�لرو�ئية  �لم�ضرحية  كتاباته  كبير عبر  تاأثير  له  �ضيكون 

للنقد  ووممار�ضته  �لمجالت  من  للعديد  تاأ�ضي�ضه  وعبر 

�الأدبي و��ضتغاله بالتعليم و�ل�ضيا�ضة �لتعليمية على �لحياة 

�لثقافية لم�ضر و�لعالم �لعربي.

�لطاعة بدل من �لنقا�ص

ح�ضين  طه  �ضيغادر  �لقرية  كّتاب  على  ت��ردده  وبعد 

قريته وهو في �لثالثة ع�ضرة من عمره ليلتحق باأخيه في 

�الأزهر بمدينة �لقاهرة. لقد عا�س ذلك كمغامرة كبرى، 

وكانت تلك بمثابة �لعتبة �الأولى في م�ضار نجاحه. ففي 

�لقاهرة �ضيتعلم باأن �لمعرفة „بحر ال �ضاطئ له“ و�ضيغرم 

بها �أيما غر�م. „... يريد �أن يلقي نف�ضه في هذ� �لبحر 

�أن ي�ضرب ثم يموت غرقا.  في�ضرب منه ما �ضاء �هلل له 

�لموت  �لنبيل من هذ�  �لرجل  �إلى هذ�  �أحب  و�أي موت 

�لعلم!...“  في  غ��رق  وه��و  وياأتيه  �لعلم  من  ياأتيه  �ل��ذي 

يكتب في �لجزء �لثاني من �ضيرته �لذ�تية. لكن �ضرعان 

ما �ضيخبو حما�ضه �الأولي �لذي ر�فقه في بد�ية در��ضته 

في �الأزهر. لكنه حين ي�ضمع بمحا�ضر�ت �ل�ضيخ محمد 

يتجاوز  �لمعرفة،  من  جديد  عالم  �أمامه  �ضينفتح  عبده 

وتقوم  بالنقا�س  ت�ضمح  �لتي ال  �لمعرفية  �لتقاليد  حدود 

�لطاعة  وعلى  �لمعرفة  على حرية  ولي�س  �لتر�تبية  على 

و�الأدلجة. و�ضيزد�د مع مرور �لوقت ت�ضكيكه في �لتعليم 

و�لذي  لالأدب  �ضيزد�د حبه  �ل�ضك  �الأزهر ومع هذ�  في 

�لجدية.  �لمو�د  على  يح�ضبونه  �الأزه��ر  �أ�ضاتذة  يكن  لم 

�لكال�ضيكي مقابال للخطاب  �لعربي  �ل�ضعر  و�ضيجد في 

�لثيولوجي. و�ضيكت�ضف طه ح�ضين „... مو�زنة بين غلظة 

�لعقل  �لقديم، وبين كالل  �ل��ذوق  �ل��ذوق �الأزه��ري ورقة 

�لثالث  �لجزء  وفي   .“... �لقديم  �لعقل  ونفاذ  �الأزه��ري 

من �ضيرته �لذ�تية �ضيتحدث حتى عن ملل يقتل �لروح، 

ما فتئ يعاني منه �الأمّرين. يقول: „... و�إنما كان ي�ضيق 

�أ�ضد �ل�ضيق بهذ� �ل�ضاأم �لذي مالأ عليه حياته كلها، و�أخذ 

عليه نف�ضه من جميع جو�نبها..“. ليتحول �أ�ضاتذة �الأزهر 

�لذين كان معجبا بهم وبمعرفتهم في �لبد�ية �إلى خ�ضوم 

له. وهاهو يتحدث عن محا�ضر�تهم �ضاخر� : “... وهو 

و�أحاديث  معاد�  كالما  ي�ضمع  كان  �لدرو�س  هذه  كل  في 

�إلى  ال تم�س قلبه والذوقه، وال تغذي عقله، وال ت�ضيف 

�لتمرد على  �إلى  علمه علما جديد�...“. و�ضيدفعه ذلك 

�آخرين. و�ضينتقل  �الأزهر ما �ضيعجل بطرده رفقة طلبة 

�لتي  �لم�ضرية  �لجامعة  للدر��ضة في  طه ح�ضين بعدها 

تاأ�ض�ضت عام 1٩0٨، و�ضيكون من �أول �لمتخرجين منها. 

وفي �لجامعة �ضيتعلم طرقا �أخرى للتعليم تختلف جذريا 

محا�ضرة  �أول  و�ضف  وقد  �الأزهرية.  �لتعليم  طرق  عن 

له في �لجامعة وكيف بد� له �الأ�ضتاذ �لمحا�ضر جديد� 

وغريبا في �آن، �إذ يقول: „كان غريبا كل �لغر�بة، جديد� 

كل �لجدة، ملك على �لفتى عقله كله وقلبه كله.“. وقد 

�لخلود  من  يتمكن  لم  �أنه  درجة  �إلى  �لحدث  بهذ�  تاأثر 

�إلى �لنوم. يتحدث طه ح�ضين عن �لحياة �لجامعية في 

عهد  �أول  في  �لجامعة  حياة  وكانت   ...„ قائال:  م�ضر 

�لم�ضاء  �أقبل  �إذ�  يحبونه  مت�ضال  عيد�  بها  �لم�ضريين 

على  �لدر�س  غرفات  على  يزدحمون  حين  ي��وم،  كل  من 

�ختالف  وعلى  و�لغنى،  �لفقر  م��ن  منازلهم  �خ��ت��الف 

حظوظهم من �لثقافة، وعلى �ختالف �أزيائهم �أي�ضا...“. 

لتظهر �لجامعة �لم�ضرية مثل مدر�ضة لالأمة تتجاوز كل 

كوبال  �الأزهر  فيه  ي�ضف  �لذي  �لوقت  في  �الختالفات، 

على �لروح. لكن �لجامعة �لم�ضرية لن تكون �آخر عتبة 

في م�ضاره �لدر��ضي.

�لنموذج �لغربي

�ضينتقل طه ح�ضين في ت�ضرين �لثاني/ نوفمبر 1٩14 

في  �ضنو�ت  �أرب��ع  هناك  ويق�ضي  فرن�ضا،  في  للدر��ضة 

�لغرب  مع  للقاء  كان  لقد  باري�س.  في  وبعدها  مونبلييه 

�لقرن  ب��د�ي��ات  منذ  �لعرب  �الأدب���اء  على  �لتحدي  وق��ع 

ودينهم  ثقافتهم  �لتا�ضع ع�ضر. فقد درجو� على مقارنة 

�ضرورة  على  موؤكدين  �لغربية  �لحد�ثة  مع  وتقاليدهم 

رحلته  ع��ن  �لطهطاوي  رف��اع��ة  كتاب  ومنذ  �الإ���ض��الح. 

�لطالبية بين 1٨26 حتى 1٨31 �لتي قادته �إلى باري�س 

�إلى رمز للثقافة �لغربية �لحديثة.  تحولت هذه �لمدينة 

وو�ضف في  باري�س  �ضكان  منفتحا على  �لطهطاوي  كان 

لديها  وج��د  �لغربية،  �لح�ضارة  ونو�ق�س  مز�يا  كتابه 

لكن  تجنبها.  �إلى  و�أخرى دعا في و�ضوح  تحتذى  �أمور� 

خالل �لعقود �لالحقة �ضت�ضوء �لعالقة بين �لعالم �لعربي 

منحى  �لغرب  حول  �لنقا�س  لينحو  و�أوروب��ا،  �الإ�ضالمي 

تبريريا على خلفية �المتد�د �الإمبريالي للدول �الأوروبية. 

في  كما  �لغرب  في  و�لحد�ثة  �لتقدم  �إل��ى  �لنظر  فبد� 

�نت�ضرت  ذلك  على  وكرد  لالأوروبيين.  كاحتكار  �ل�ضرق 

�ضرورة  وترى  �لمحلية  �لثقافة  خ�ضو�ضية  توؤكد  تيار�ت 

�ل�ضياق  و�لتقاليد. وفي هذ�  �لقومية  �لهوية  �إلى  �لعودة 

بتاأ�ضي�س  عبده  ومحمد  �الأفغاني  �لدين  جمال  طالب 

جديد للهوية �الإ�ضالمية عبر �لعودة �إلى �الأ�ضول �لنقية 

�أي�ضا  للدين ورف�س �لتقاليد. لكن �لفترة نف�ضها عرفت 

محاوالت حد�ثية، حيث كتب قا�ضم �أمين كتابه „تحرير 

�لعام  في  �لجديدة“  “�لمر�أة  و   1٨٩٩ �لعام  في  �لمر�أة“ 

فعالة  م�ضاركة  عن  منافحا  �الختالط،  منع  �ضد   1٩01

��ضترط  وقد  م�ضر.  في  �الجتماعية  �لحياة  في  للمر�أة 

للمر�أة  �لتعليمية  للو�ضعية  تح�ضينا  ذلك  لتحقيق  �أمين 

�لم�ضرية.

نحو ثقافة متو�صطية 

�لموقف �لحد�ثي نف�ضه.  د�فع طه ح�ضين بقوة عن 

خالل  كان  �لفرن�ضية  بالجامعة  �لتحاقه  قبل  وحتى  بل 

و�الأدب  �لفكر  في  منغر�ضا  �لم�ضرية  بالجامعة  در��ضته 

برحلة  �لمتو�ضط  عبر  رحلته  تكن  لم  ولهذ�  �الأوروبيين، 

�إلى عالم غريب عنه. لم ي�ضعر بتناق�س بين �لثقافتين. 

�ضنة  �ل�ضادر  م�ضر«  في  �لثقافة  »م�ضتقبل  كتابه  ففي 

بين  ب��االخ��ت��الف  ي��ق��ول  �ل���ذي  �ل��خ��ط��اب  ينتقد   1٩3٨

ال  �لحد�ثة  و�إن  �ل�ضرقية  و�لتقاليد  �لغربية  �لحد�ثة 

عالقة لها بالمجتمعات �الإ�ضالمية. فبين م�ضر و�أوروبا 

ال وجود بنظره لحدود ثقافية. بل �لعك�س هو �ل�ضحيح، 

فالمنطقتان ت�ضتركان في ثقافة متو�ضطية، ذ�ت م�ضارب 

مختلفة يونانية ورومانية ويهودية وفينيقية وعربية وتركية 

و�ضليبية. وقد طبع هذه �لثقافة كل من �لفل�ضفة �ليونانية 

و�لقانون �لروماني و�لتوحيد �الإبر�هيمي، وهو ما يجب 

فهمه كقنطرة نحو �الآخر ولي�س كحدود تحول دون �للقاء 

�لمتو�ضطية  للثقافة  �لحقيقية  فالحدود  �ل�ضفتين.  بين 

تمثلها جبال �الألب �ضماال و�ل�ضحر�ء جنوبا. وعبر دفاعه 

تجاوز  �إل��ى  �لعرب  ح�ضين  طه  يدعو  �لموقف  هذ�  عن 

عقدة �لنق�س من �لتفوق �لغربي. �إنه يرى �أنه من �لو�جب 

�لتام  �ال�ضتقالل  على  �لح�ضول  بعد  �لم�ضريين  على 

بناء نظام ديمقر�طي وتحديث �لمجتمع وتجاوز �لفكرة 

�لر�ئجة �لتي تقول باأنهم مختلفون عن �الأوروبيين. ويمثل 

�لتعليم في هذ� �ل�ضياق �لطريق �لذهبي �إلى تحقيق هذه 

�لم�ضاو�ة  �إلى �ضريك يقف على قدم  �الأهد�ف و�لتحول 

مع �الأوروبيين.

�لتعليم كطريق �إلى �لحد�ثة

يتعلق �الأمر في كتاب طه ح�ضين »م�ضتقبل �لثقافة في 

و�لثقافية  �لتعليمية  �ل�ضيا�ضة  بموقف حا�ضم من  م�ضر« 

و�لتي يمكن فهمها �نطالقا من �ل�ضياق �لتاريخي . فقبل 
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�ضنتين من �ضدور �لكتاب تم �لتوقيع على �تفاقية �ال�ضتقالل بين م�ضر وبريطانيا �لتي كانت 

تحكم م�ضر منذ 1٨٨2. وهو ما فتح �لباب على م�ضر�عيه �أمام �أ�ضئلة تتعلق بم�ضتقبل �لبالد 

ح�ضين  لطه  �لمثالي  �لموقف  فهم  ويمكن  �لوطنية.  وهويتها  �لثقافي  بانتمائها  وخ�ضو�ضا 

�الأمر  �إن  �ل�ضياق.  و�أوروب��ا �نطالقا من هذ�  �لثقافية بين م�ضر  و�لذي يرف�س �الختالفات 

يتعلق ب�ضياق تاريخي يقف على �أعتاب تغير�ت كبيرة وهو ما كان يعني بالن�ضبة لطه ح�ضين 

خ�ضو�ضا �الهتمام بق�ضية �لتعليم. ففي ر�أيه، فقط �إذ� تمكن �لم�ضريون من �إ�ضالح �لتعليم 

طه  عنه  يعبر  كان  �لذي  �لتفاوؤل  هذ�  �إن  �الأوروبية.  �لحد�ثة  بركب  �للحاق  من  �ضيتمكنون 

ح�ضين، هو ما عبر عنه �أي�ضا �لكثير من �لم�ضريين ومن �لمر�قبين �لغربيين �أي�ضا. ويجدر 

�إلى ما قاله �لخديوي ��ضماعيل بمنا�ضبة �فتتاح قناة �ل�ضوي�س �ضنة 1٨6٩، من  �لتنويه هنا 

�أن م�ضر �أ�ضحت جزء� من �أوروبا. وقد عبر �لرحالة �لبريطاني ريت�ضارد فر�ن�ضي�س بيرتون 

عن �لتفاوؤل نف�ضه �لذي ميز خطاب ��ضماعيل خالل زيارته لم�ضر في �لعام 1٨76 موؤكد� 

باأن �ضيرورة �لتقدم في م�ضر تم�ضي على قدم و�ضاق، موؤكد� باأن م�ضر �أ�ضحت فعال �إحدى 

�أن يعوق  �لعثور على ما يمكنه  �ل�ضعب  و�أنه من  �الأر�س.  �الأكثر نجاحا بين ممالك  �لبلد�ن 

تقدم هذ� �لبلد.

�إ�صالح �لنظام �لتعليمي

ومع تحقيق �ال�ضتقالل في �لعام 1٩36 بد� �لطريق معبد� �أمام بناء م�ضر حديثة. وقد 

��ضترط طه ح�ضين لتحقيق ذلك �إ�ضالحا جذريا للتعليم. ومنذ د�ضتور 1٩23 جرى �لتن�ضي�س 

ي�ضمى  �لتعليم في ما كان  �لد�ضتور على مجانية  للجن�ضين كما ن�س  �الإجباري  �لتعليم  على 

بالمكاتب �لعامة. لكن هذه �لمكاتب �لعامة �لتي تطورت عن �لكتاتيب �لقر�آنية لم تكن تقدم 

نظاما تعليميا حقيقيا، في حين ظلت �لمد�ر�س �لحديثة و�لتي كانت تعتمد �لمنهج �لغربي 

حكر� على من ي�ضتطيع دفع تكاليف �لدر��ضة. وفقط عبر هذه �لمد�ر�س �أمكن �لح�ضول على 

م�ضتوى تعليمي كبير و�لو�ضول �إلى منا�ضب عالية في جهاز �لدولة. وهو ما يعني وجود نظام 

طبقي يخدم م�ضالح �لبرجو�زية �ضد �لطبقات �لفقيرة. وقد �عتقد طه ح�ضين في »م�ضتقبل 

�لمجتمع  وحدة  تقوية  في  دور�  �البتد�ئية  �لمد�ر�س  تلعب  �أن  باإمكانية  م�ضر«  في  �لثقافة 

�لم�ضري لكنه �كت�ضف خالل عمله كم�ضت�ضار لوز�رة �لتعليم من عام 1٩42 وحتى �لعام 1٩44 

وزير  محاوالت  تكلل  ولم  �لمجتمع.  بانق�ضام  يهدد  و�لذي  �لتعليمي  للنظام  �لمزدوج  �لبناء 

�لتعليم خالل تلك �لمرحلة، �أحمد نجيب �لهاللي من �أجل دمقرطة �لتعليم عبر �إلغاء �لر�ضوم 

�لمدر�ضية بالنجاح. لكن طه ح�ضين �ضيتاأتى له ذلك بعد �أن خلف �لهاللي 

في �لوزر�ة عام 1٩50، موؤكد� على مجانية �لتعليم لكل طفل، مجانية 

�لهو�ء و�لماء، ليلغي �لر�ضوم �لدر��ضية عام 1٩50 ويجمع بين �لمد�ر�س 

�لتقليدية و�لحديثة �ضنة 1٩51 ويزيد في مدة �لتعليم �البتد�ئي من �أربع 

�إلى �ضت �ضنو�ت، محققا بذلك تعليما �بتد�ئيا موحد� لكل �لم�ضريين. 

وبهذ� يكون طه ح�ضين قد و�ضع �الأ�ض�س ل�ضيا�ضة تعليمية جديدة. لكن 

ب�ضبب  وخ�ضو�ضا  �أكبر،  لوقت  �حتاج  �لتنفيذ  حيز  �إلى  �الأفكار  خروج 

غياب �الإمكانيات �لمادية، ظل هذ� �الإ�ضالح حبر� على ورق، حتى �أنه ع�ضية ثورة يوليو 1٩52 

لم يكن عدد �الأطفال �لم�ضريين �لذين يرتادون �لمدر�ضة بين �ضت �ضنو�ت و�ثني ع�ضر �ضنة 

يتجاوز �لخم�ضين في �لمائة. كما �أن م�ضتوى �لدر��ضة في �لمد�ر�س �البتد�ئية ��ضتمر على 

�ضوءه رغم تحويلها �إلى مد�ر�س حديثة، حتى �أنه يمكن �لقول باأن �الأمر لم يكن �أكثر من تغيير 

على  ركزو�  لكنهم  �لتعليم،  �إ�ضالح  �ضيا�ضة  �لجدد  �لحكام  و��ضل   1٩52 ثورة  وبعد  ��ضمي. 

�لجانب �لكمي، ما �أثر �ضلبا على نوعية �لتعليم. وهو �لم�ضكل �لذي ماز�ل قائما �إلى يومنا 

هذ�، و�لذي يرتبط �إلى حد كبير باالنفجار �لديموغر�في في م�ضر.

 �أندريا�ص فليت�ص  باحث �ألماني في �لعلوم �الإ�ضالمية يقيم في برلين.

ترجمة: ر�ضيد بوطيب 

غر�فيتي �ضد مر�ضي، 

كانون �الأول/ دي�ضمبر 2012،

ميد�ن �لتحرير، �لقاهرة
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Stefan Weidner
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من فعاليات

موؤ�ض�ضة بو�س �لثقافية 

في جامعة �لمنيا 

بم�ضر في كانون �الأول/ 

دي�ضمبر 2012.

Photo: 

Alexander Besch

I تقت�صر ن�صاطات �لموؤ�ص�صات �لثقافية �لأجنبية في �لعالم �لإ�صالمي على 

�لعو��صم ما يعني �إهمال �لأقاليم. �لمدر�ء �لثقافيون لموؤ�ص�صة روبرت بو�ص 

�لمبعوثون �إلى �لخارج يريدون تغيير هذه �لقاعدة. وهو ما حّققوه فعاًل في م�صر 

من خالل مثال يثبت مدى فائدة هذه �لمهّمة و�صعوبتها في �لوقت نف�صه. 

    

نقل الثقافة اإلى االأقاليم

�لمدر�ء �لثقافيون لموؤ�ص�صة روبرت بو�ص مثال

AMIRA AL AHL    أميرة �لأهل�

نجل�س �أمام جهاز تلفزيون مثّبت على �لجد�ر في قاعة �ضغيرة 

مظلمة في قبو �إحدى �لبنايات في مركز مدينة �لمن�ضورة. عدد 

كبير جد�ً من �لح�ضور يجل�ضون على كر��س متال�ضقة بكثافة في 

�لمكان �لذي ال يف�ضله عن غرفة �أخرى مخ�ض�ضة للتدريب �إاّل 

جد�ر �ضيئ �لعزل لل�ضوت، مما يجعل �ضجيج �لمو�ضيقى �لمنبعثة 

 Books منها يكاد ي�ضّو�س على �لفيلم. �إننا �الآن في مبنى مكتبة

Beans & في مركز مدينة �لمن�ضورة في دلتا �لنيل، وهو مكان 

لتجّمع �لعقول �لحّرة و�لمبدعة. �لطابق �الأر�ضي مخ�ّض�س لبيع 

�لكتب. �أما في �لقبو فيُجري �لمو�ضيقيّون تدريباتهم على �ألحانهم 

�الألماني  بال�ضاأن  و�لمهتّمين  �ل�ضينما  ع�ّضاق  �أن  كما  �لجديدة، 

يتجّمعون هنا مّرة في �ل�ضهر لي�ضاهدو� �إنتاج �ألمانيا �ل�ضينمائي.

لي�ضاهدو�  وفي هذ� �لم�ضاء تجّمع حو�لي ثالثين �ضخ�ضاً 

فيلم »�أربع دقائق« للمخرج و�لمنتج �الألماني كر�س كر�و�س، وهو 

�أدو�ر �لبطولة فيه كل من مونيكا  �إنتاج عام 2006 ويلعب  من 

عازفة  ق�ضة  �لفيلم  ي��روي  هيرت�ض�ضبرونغ.  وحنه  باليبتروي 

في  درو�ضاً  �ضنة  �ضتين  منذ  تعطي  �لتي  كروغر  تر�وده  �لبيانو 

بجيني،  �لتقت  وهناك  للن�ضاء.  لوكاو  �ضجن  لنزيالت  �لعزف 

وهي فتاة عدو�نية �ضر�ضة ومنغلقة لكّنها ذ�ت موهبة خارقة، 

هو  �لعنف  قتل.  بجريمة  عليها  وُحكم  عاماً  ع�ضرون  عمرها 

�أحد مو��ضيع �لفيلم �الأ�ضا�ضية وهو يتجلّى بال�ضلوكّيات �لقا�ضية 

�لذي  �الأط��ف��ال  وبا�ضتغالل  �ل�ضجن  في  تقريباُ  و�لمتوّح�ضة 

مار�ضه �الأب على جيني �ل�ضغيرة وبالحرب �لتي وقع �ضحّيتها 

حبيب تر�وده نف�ضها.

نقا�صات حامية  كان �لقبو مزدحماً فالح�ضور كان �أكثر من 

�لمتوقع حيث جل�س �لم�ضاهدون في كل مكان ممكن حتى على 

�لدرج �لمف�ضي �إلى �لباب. ولم تكد �لدقائق �الأربع �الأخيرة من 

�لزنوج« حتى  تُعزف فيها »مو�ضيقى  كانت  و�لتي  تنتهي  �لفيلم 

��ضتعل �لنقا�س بين �لح�ضور. �أحدهم، وهو رجل في منت�ضف 

�الأربعينات، �أعلن ر�أيه باأن �لفيلم عن�ضري بو�ضوح ب�ضبب و�ضفه 

�لمتكّرر لمو�ضيقى �لجاز باأنها مو�ضيقى „زنوج، وهو ما تخلّ�س 

لكن  قال.  كما  �الأخيرة“  �الأرب��ع  �لدقائق  في  فقط  �لفيلم  منه 

رجاًل �آخر في عمر مماثل ر�أى �أن �لفيلم يعر�س „وبكل و�ضوح“ 

�الإيجابي  �لجانب  يرى  �لذي  �الألماني  �لمجتمع  �ضمات  �إحدى 

في �الإن�ضان د�ئماً، �إذ �أن معلّمة �لبيانو ترى فقط موهبة 

�لعنف  �إل��ى  وميلها  �لعدو�نية  نزعتها  وتتجاهل  جيني 

عار�س  �ل�ضباب  �لح�ضور  �أح��د  �أن  بيد  ومحكومّيتها. 

�الآخرين بقوله: „�أعتقد �أن �لفيلم ال يعالج �لمجتمع ولكن 

�الأحد�ث  فهذه  ولذلك  و�ضخ�ضّياتهم“،  �الأف��ر�د  م�ضائر 

�لرجل  لكن  �الإط���الق.  على  بلد  �أي  في  تقع  �أن  يمكن 

�ألماني  فيلم  باأنه  �لقول  ويكّرر  ر�أي��ه  على  ي�ضّر  �لثاني 

�لجن�ضيون  فالمثليون  نمطية.  �ألمانية  م�ضاكل  يعالج 

و��ضتغالل �الأطفال هي �أمور غير موجودة في م�ضر. لكّن 

�آخرين  بمعار�ضة �ضديدة من قبل  �لتعليق ي�ضطدم  هذ� 

وت�ضتعل �لمناق�ضة �لحامية.

�أنجيال فيرفيِين، 31 عاماً، هي منّظمة نادي �ل�ضينما 

 Books & لذي يقيم ن�ضاطاته �ل�ضهرية في متجر �لكتب�

Beans في �لمن�ضورة. كما �أّنها �لمديرة �لثقافية لموؤ�ض�ضة 

روبرت بو�س في منطقة �لدلتا منذ عام 2012 وتتعاون 

في عملها مع مكتبات بيع �لكتب و�لمكتبات �لعامة. وهي 

تنّظم �أي�ضاً �أم�ضيات مو�ضيقية ومحا�ضر�ت وما ي�ضبهها. 

وهي تقول: „يجذبني �إلى هذ� �لبرنامج �لثقافي �أن لدينا 

�لحرية �لكاملة لتجريب وت�ضميم ما نريد“. هناك توّجه 

هناك  و�لجديدة.  �لحديثة  �ألمانيا  عر�س  هو  �أ�ضا�ضي 

ثالثة مديرين ثقافيين في م�ضر ي�ضتهدف عملهم ب�ضكل 

�أن  �أنجيال  وترى  �لطاّلب.  من  �ل�ضاب  �لجمهور  خا�س 

من �لمثير �لعمل خارج �الأماكن �لم�ضبعة �أ�ضاًل بالعرو�س 

�لثقافية كالعا�ضمة �لقاهرة مثاًل.

و »�لمديرون �لثقافيون« في �لعالم �لعربي هو برنامج 

ي�ضترك فيه معهد غوته مع موؤ�ض�ضة روبرت بو�س. ويتم 

منذ ت�ضرين �الأول / �أكتوبر 2005 �إر�ضال هوؤالء �لمديرين 

�لثقافيين من �ألمانيا �إلى �لعالم �لعربي ليقيمو� �لندو�ت 

�لثقافية ويطلقو� مبادر�ت ت�ضّجع على �لتالقي و�لحو�ر 

بمدير   2005 ع��ام  �لبد�ية  وكانت  �لعربي.   �� �الألماني 

ثالثة،  فهناك  �الآن  �أم��ا  �لعليا.  م�ضر  في  و�ح��د  ثقافي 

فاإلى جانب �أنجيال فيرفيِين في �لدلتا هناك كري�ضتيان 

�ضمال �ضعيد  في  يعمالن  وهما  ب�س  و�لك�ضاندر  �ضلمان 

م�ضر وجنوبه.

�كت�صاف �أر��ص جديدة  عندما �ضرعت �أنجيال فيرفيِين 

كانت  �لدلتا  مايو عام 2012 في  �أي��ار/  في عملها في  

تطاأ �أر�ضاً جديدة تماماً. وهي ت�ضف تلك �لبد�ية كالتالي: 

“كانت منطقة عملي هي �لدلتا، دون �أي تحديد لمدينة 

�للغة  در�ضت  قد  كانت  و�أنجيال  معّين.”  مكان  �أو  معّينة 

تعرف  وه��ي  �الإ�ضالمية.  و�لعلوم  و�ل�ضيا�ضة  �لعربية 

�لقاهرة و�الإ�ضكندرية من خالل �لدر��ضة و�لتدريب لدى 

معهد غوته. �أما �لدلتا فلم تكن تعرف عنها �ضيئاً. ولذلك 

فقد بحثت و�ضاألت كثير�ً. �لبع�س �أ�ضار عليها باالت�ضال 

�لمن�ضورة  ومدينة  �لمن�ضورة.  في   Books & Beans ب� 

�إح��دى  مقر  �أنها  كما  �لدقهلية  محافظة  عا�ضمة  هي 

�أكبر �لجامعات �لم�ضرية. فهي ت�ضتهر بكلّية �لطب فيها 

�ضارعت  وهكذ�  م�ضر.  ح��دود  خ��ارج  حتى  و�لمعروفة 
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�أن  تلبث  ولم  �لمذكور.  �لكتب  متجر  في  لقاء  على  باالتفاق  �أنجيال 

��ضترت بطاقة �ضفر في �لقطار وحجزت غرفة في �لفندق و�ضافرت 

�إلى هناك. و�ضل �لقطار عند �لغروب ولم ت�ضتطع �لعثور على تاك�ضي 

عليها  ماذ�  تدري  ال  حيرى  �ل�ضارع  في  فوقفت  �لفندق  �إلى  تنقلها 

�ضابة  �م��ر�أة  مني  تقّدمت  „فجاأة  ما حدث:  �أنجيال  تتذّكر  تفعل.  �أن 

تعرف  �لمر�أة  تلك  كانت  لقد  �لفندق.“  �إلى  �ضيارتها  في  و�أخذتني 

م�ضاعر �مر�أة وحيدة في بلد غريب، �إذ �أنها كانت قد ق�ضت �ل�ضيف 

في لندن قبل وقت ق�ضير. وقد �أّثر ذلك في �أنجيال. تقول: „لقد كدت 

�أح�س بالياأ�س قبل �أن تاأتي هذه �لمر�أة. وكان ذلك بالن�ضبة لي نوعاً من 

�لعالمة �الإيجابية على �أن �الإن�ضان ي�ضتطيع �أن يح�س بالر�حة في هذه 

�لمدينة وهو ما الزلت �أ�ضعر به حتى �الآن وبدون تقييد�ت“.

وثقافتها  باألمانيا  يهتم  ممن  �لمن�ضورة  في  كبير  جمهور  هناك 

�لنا�ضوؤون يريدون  „فاالأطّباء  بف�ضل وجود كلية �لطب في جامعتها. 

�لذهاب �إلى �ألمانيا و�لكثيرون منهم بد�أو� فعاًل بتعلّم �للغة �الألمانية. 

�لمديرة  تقول  كما  باألمانيا“  يتعلّق  ما  بكل  �الهتمام  �ضّر  هو  وهذ� 

�الألمانية  �لثقافة  بفهم  كبير  �هتمام  وج��ود  على  وتوؤّكد  �لثقافية. 

�أنجيال  �أم. ولذلك تلعب  �إلى �ضخ�س يتكلّم �الألمانية كلغة  و�لتحّدث 

فيرفيٍين دور �لمرجع �لذي يعودون �إليه ليعرفو� �أي �ضيء عن �ألمانيا. 

وهي تقول بهذ� �ل�ضدد: „كثير�ً ما يُعتبر �لمديرون �لثقافيون ممّثلين 

الألمانيا نوعا ما، �أو كنوع من �لهيئة �الألمانية عندهم دون �أن يهتّمو� 

بالتفريق بين نوع �لموؤ�ض�ضات �لتي يعمل هوؤالء �الألمان فيها“. وهي 

تحّدد �إحدى مهاّمها �لمركزية باأنها خلق م�ضاحة للقاء تجمع �لجمهور 

�لم�ضري بها وبالفّنانين �الألمان.

وفي مدينة دمنهور �لو�قعة في �لدلتا �أي�ضاً تنّظم �أنجيال فيرفيٍين 

ن�ضاطات  �ل�ضينمائية  و�لعرو�س  �لمو�ضيقية  �لحفالت  جانب  �إل��ى 

و�ضائل  خ��الل  من  �الألمانية  �للغة  من  تقريبهم  فيها  يتم  لالأطفال 

�للعب. وهي تقول في ذلك: „�إّنه باب مفيد د�ئماً لي�س لك�ضب �الأطفال 

فح�ضب، بل و�أهاليهم �أي�ضاً“. وفي دمياط، وهي �لمدينة �لثالثة في 

�لدلتا كمركز لعملها �لثقافي، �ضيبد�أ �لن�ضاط „بندوة قر�ءة“ في �أول 

„�إن �ضاحبته في  �أنجيال  �الإطالق. وتقول  متجر كتب دمياطي على 

�لع�ضرينات وتبدي حما�ضاً منقطع �لنظير“.  

عودًة �إلى �لمن�ضورة: فهناك لدى �أنجيال فيرفيين موعد عمل بعد 

ظهر �ليوم نف�ضه �لمحّدد للعر�س �ل�ضينمائي مع متجر كتب �آخر تنّظم 

بتو�ضيع  للمتجر يرغب  �الإد�ري  �لمدير  �لموؤّلفين.  ندو�ت قر�ءة  فيه 

�للغة  دور�ت  على  كثير  طلب  فهناك  باألمانيا.  �لمتعلّقة  ن�ضاطاته 

�أفالماً  يت�ضّمن  �الألمانية  للثقافة  �أ�ضبوع  تنظيم  يمكن  كما  �الألمانية 

ومو�ضيقى وفّناً باالإ�ضافة �إلى �الأدب طبعاً.

„�أحب تنظيم ندو�ت قر�ءة �لموؤّلفين �أكثر من �أي �ضيء �آخر الأنها 

وتبادالً لالآر�ء ب�ضكل مبا�ضر مع �لجمهور“. هكذ� تقول  توؤمن حو�ر�ً 

دلتا  عبر  بجولة  �لمقبلة  �ل�ضهور  في  �ضتقوم  �لتي  فيرفيٍين  �أنجيال 

�لنيل مع موؤّلفين هما مي�ضائيل رو�س وح�ضين �لموز�ني. لكن �لفيلم 

على  �لم�ضري  �لجمهور  لتعريف  جّيدة  و�ضيلة  �أي�ضاً  هو  �ل�ضينمائي 

�لثقافة �الألمانية �أو كمدخل �إليها.

�الآخرين  �لثقافيين  �لمديرين  ينّظم كل من  �ألمانيا   �إلــى  �لتعّرف 

كري�ضتيان �ضلمان و�ألك�ضندر ب�س �أم�ضيات �ضينمائية في „�إقليميهما“ 

حيث  �ل�ضينمائي  �الأق�ضر  مهرجان  �نتهى  ق�ضير  وقت  فقبل  �أي�ضاً. 

كانت �ألمانيا هي �لبلد �ل�ضيف هذه �ل�ضنة. وقد تم عر�س مجموعة 

من �الأفالم من بينها »لوال تجري« و »لي�س في �أي مكان في �أفريقيا« 

و »حياة �الآخرين« و »�الأ�ضو�ء و�ألمانيا«. وكان تعليق �ألك�ضاندر ب�س هو 

„�أن �لجمهور وجد كل �الأفالم جّيدة“. وقد تم �ختيار �الأفالم �الألمانية 

للمهرجان من قبل �لمديرين �لثقافيين نف�ضهما �أي �ألك�ضاندر و زميله 

كري�ضتيان �ضلمان وكان �لمقيا�س �لذي �عتمد� عليه هو �أن تخاطب 

�لجمهور �لمحلّي وخا�ضة فئتي �ل�ضباب و�لن�ضاء.

�الأفالم  بعر�س  �أي�ضاً  �لمنيا  مدينة  في  ب�س  �ألك�ضاندر  بد�أ  وقد 

�الألمانية. وهناك في جامعة هذه �لمدينة توجد كلية للغات تحتوي 

يدر�س  �ل�ضعيد.  نوعه في  �لوحيد من  �الألمانية هو  للغة  على ق�ضم 

�إلى  رئي�ضي  كتخ�ض�س  �الألمانية  �للغة  طالب   400 حو�لي  هناك 

جانب ٨00 طالب �آخر يدر�ضونها كتخ�ض�س ثان �إلى جانب در��ضتهم 

�الأ�ضا�ضية �لتي قد تكون �لطب �أو �ل�ضيدلة �أو �ل�ضياحة �أو �الإعالم. 

رغم كل ذلك فاإن ما يعرفه �لنا�س عن �لثقافة �الألمانية �لحديثة قليل 

�أو م�ضوه، ح�ضب ر�أي �ألك�ضندر ب�س، �لذي يقول: „�لكثير لديهم �ضورة 

�ضاذجة جد�ً عن �ألمانيا. ولذلك فاالهتمام بالتعرف على �ألمانيا كبير. 

و�الأفالم تجعلهم يدركون �أن �ألمانيا �أي�ضاً فيها �لكثير من �لم�ضكالت 

�الجتماعية“. وهناك مقيا�ضان �أ�ضا�ضيان عند �ختيار �الأفالم: �أولهما 

ومحافظة  مغلقة  بيئة  في  ن�ضاأ  �أمام جمهور  للعر�س  قابلة  تكون  �أن 

ويمكن �أن ت�ضدمه م�ضاهد مغرقة في �لعنف �أو �لجن�س. و�لمقيا�س 

�لثاني يتعلّق بالمو�ضوع. وبهذ� �لخ�ضو�س يقول �لك�ضاندر: „�أريد �أن 

�أعر�س على �لنا�س تلك �الأفالم ذ�ت �لمو��ضيع �لتي تم�ّس �هتماماتهم 

وي�ضتطيعون فهمها“. وي�ضعى �لمدير �لثقافي د�ئماً �إلى �أن يحمل �لفيلم 

ر�ضالة ما. وبالنتيجة يثير �لفيلم د�ئماً موجة من �لنقا�س �لحيوي بعد 

عر�ضه حيث يبدي �لطلبة مو�قف نقدية تجدها �أنجيال فيرفيين �أمر�ً 

�لخا�ضة،  �آر�ءه��م  يكّونو�  �أن  �ل�ضروري  من  �أن  „�أجد  تماماً:  �إيجابياً 

فذلك ما ال يمار�ضونه في �لجامعة“. وهكذ� فقد عر�ضت �ضل�ضلة من 

�آخر يهّمهم بالذ�ت وب�ضكل  �الأفالم تعالج مو�ضوع �لعائلة ومو�ضوعاً 

خا�س هو مو�ضوع �لهجرة، �إذ �أن معظمهم يتمّنى �أن ي�ضتطيع �لعمل 

في �ألمانيا في �لم�ضتقبل. ولهذ� �ل�ضبب ربما لقي فيلم »�ألمانيا« قبوالً 

و��ضحاً  مو�ضوعاً  „يطرح  ب�س:  �لك�ضاندر  يقول  كما  �أنه،  �إذ  و��ضعاً. 

يثير �هتمام �لجمهور ويجعله ينجح في �أي مكان يعر�س فيه“. تروي 

�أنجيال �أن �لجمهور ظل يتناق�س �أكثر من �ضاعة كاملة حول �لفيلم بعد 

عر�ضه في دمنهور. وهي تقول: „هذ� �لفيلم يتناول مو��ضيع ت�ضغل 

�لنا�س هنا كثير�ً“. فالكثير من �لنا�س هنا يناق�ضون بكل جدية فكرة 

�لهجرة و�لحياة في بلد �أجنبي. وي�ضتطيع �لفيلم �أن ي�ضرح ما يمكن �أن 

يحدث مع عائلة جّربت �لهجرة وكيف �أّثر ذلك على حياتها بطريقة 

�أف�ضل بكثير مما يمكن �أن يفعله �لحديث مهما كان جّيد�ً. وهي تروي 

كيف �ضاألها �أحد �لم�ضاهدين بعد �لعر�س „لماذ� تريد �أن تنزع عنه كل 

�أوهامه؟“. فالفيلم يروي و�قعاً ملمو�ضاً �� حتى ولو لم يكن حقيقّيا ��، 

وهو ما يجعله يوؤّثر �أكثر بكثير من �لتفكير �لمجرد ومحاوالت تخّيل 

و�قع بعيد لم يره �لمرء. وحتى فيلم »�ضوفي �ضول« �أّثر في عو�طف 

�لم�ضريين ب�ضكل خا�س. و�ل�ضبب هو �أّنه، رغم خ�ضو�ضيته �الألمانية 

�لو��ضحة و�لم�ضتندة �إلى �لتاريخ �الألماني �لقريب فاإن مو�ضوعه يتمّتع 

بر�هنّية خا�ضة حتى في م�ضر يعبر عنها ما تقوله �أنجيال فيرفيين: 

„�أن �ألتزم بقوة بما �أومن به �ضيا�ضياً حتى ولو كان �لثمن �لذي علي �أن 

�أدفعه مقابل ذلك هو �ل�ضجن �أو حتى �لموت“.

مو�صوع �لبيئة  عالجت مو�ضوع �لبيئة �ضل�ضلة �أخرى من �الأفالم 

في �إطار »�الأ�ضبوع �الأخ�ضر« �لذي يقام عالمياً مرة كل �ضنة. وقد كان 

هّم �لمدر�ء �لثقافيين هو تقوية �لوعي �لبيئي وزيادة �هتمام �لنا�س 

بمو��ضيع حماية �لبيئة. وفي هذ� �ل�ضياق قام كري�ضتيان �ضلمان بجولة 

عر�س لفيلم »زمن �لغباء« في مد�ر�س �لبحر �الأحمر. تدور �أحد�ث 

عالماً  وت�ضف   2055 عام  في  �لبريطانية  �لوثائقية   �� �لدر�ما  هذه 

طغى عليه وباء �لتلّوث ولم ينج فيه �إال رجل و�حد يحاول �أن يتخّيل 

كيف كان �لعالم عام 200٨ بم�ضاعدة �أ�ضرطة قديمة تعود �إلى تلك 

�ل�ضنة وي�ضاأل نف�ضه عن �ل�ضبب في عدم وجود من قام بعمل فّعال 

ماز�ل  �لوقت  كان  عندما  �لحر�ري  و�الحتبا�س  �لبيئي  �لتلّوث  �ضد 

منا�ضباً لذلك، �أي قبل �أن يفوت �الأو�ن. يقول كري�ضتيان �ضلمان باأن: 

�إطالق مبادر�ت  �إلى  و�أّدى  تاأثير�ت جّيدة“  له  „م�ضروعه ذ�ك كانت 

م�ضتركة محلّية. كما �أن �ل�ضلطات �لمحلية نف�ضها ��ضتخدمت �لفيلم 

لكي تر�ّضخ �لوعي �لبيئي ومو��ضيع حماية �لبيئة بين �لجمهور.

وفي �لغردقة، ذلك �لمنتجع �ل�ضياحي �ل�ضهير على �لبحر �الأحمر، 

ذ�ت  �لم�ضرية  �لعامة  �لمكتبة  مع  بالتعاون  �أي�ضاً  كري�ضتيان  يعمل 

�الأحمر  �لبحر  كّتاب  �إتحاد  يتم مثاًل دعوة  �لحكومية. حيث  �ل�ضفة 

لح�ضور ندو�ت قر�ءة �لموؤّلفين ي�ضارك فيها كّتاب �ألمان. وهو يقول: 

„باأن �لعمل هناك يجعل �لمرء يح�س بالر�حة و�لمتعة ب�ضبب �لتعامل 

�ألمانيا“.  من  �لقادمين  الأولئك  �لعميق  �متنانه  يعّبر عن  مع جمهور 

وجمهوره هذ� يتكون من �لم�ضريين فقط وغالبّيتهم من �لكّتاب، رغم 

وجود جالية �ألمانية كبيرة تعي�س هناك في �لغردقة. وهو يقول عن 

�الأفكار  ليتبادلو�  ولكن  للت�ضلية،  هوؤالء  ياأتي  „ال  �لم�ضري:  جمهوره 

�لجمهور  مع  �لنقا�ضات  تحتّل  وهكذ�  �الألمان“.  زمالئهم  مع  فعاًل 

من   �� �لموؤّلفين  قر�ءة  ندوة  ت�ضتغرقها  �لتي  �لزمنية  �لم�ضاحة  ثلثي 

كتبهم �� ونظر�ً الأهمية هذ� �لتبادل في �الأفكار و�الآر�ء فهناك طبعاً 

خاللها  من  يتو��ضلون  �لثقافيين  بالمدر�ء  خا�ضة  في�ضبوك  �ضفحة 

�لندو�ت  في  و�لم�ضاركين  �لطلبة  ومع  �لم�ضاريع  في  �ضركائهم  مع 

بفخر:  �أنجيال  تقول  �لمختلفة.  �لثقافية  و�لن�ضاطات  و�لفّعالّيات 

„لدى �ضفحتنا �الآن حو�لي 2700 �إعجاب (اليك) منها حو�لي 400 

تحب  فهي  هناك  بالر�حة  تح�س  �إنها  فقط“.  �لمن�ضورة  م�ضدرها 

�لمن�ضورة وت�ضعر باأن �أهل �لمدينة يبادلونها هذ� �ل�ضعور. وفي �أيار/ 

مايو �ضيتم ��ضتبد�ل كل من �لمدر�ء �لثقافيين �لثالثة بمدر�ء جدد. 

لكّن �أهل �لمن�ضورة مّمن تعاملو� مع �أنجيال فيرفيين ي�ضعب عليهم 

�لطويلة  �ل�ضقر�ء  �لمر�أة  هذه  على  تعّودو�  فقد  �لفر�ق.  هذ�  ت�ضوّر 

ذ�ت �البت�ضامة �لم�ضرقة و�لتي تتكلّم �لعربية وال يعرفون كيف يمكن 

في  �لكبير  �لمكان  ذل��ك  �حتلّت  �أن  بعد  بدونها  �لعمل  ي�ضتمر  �أن 

بعدها  �ضياأتي  من  „باأن  تبت�ضم  وهي  طبعا  تطمئنهم  لكّنها  قلوبهم. 

�ضيقوم بالعمل ب�ضكل ر�ئع بال �ضك“. كما �أنها �ضتظل عبر �لفي�ضبوك 

بتو��ضل د�ئم معهم، �أي مع ذلك �لم�ضهد �لثقافي �ضديد �لتنّوع و�لذي 

يحتوي على مبدعين موهوبين على كل �الأ�ضعدة بما فيها �لت�ضوير 

�لفوتوغر�في �أو حتى »�لهيفى ميتال« �أو رق�س »�لبريكد�ن�س«. فكما 

تقول: „�لمن�ضورة فيها بب�ضاطة كل �ضيء“.

 �أميرة �لأهل  �ضحافية ومر��ضلة لعدة �ضحف �ألمانية في �لقاهرة.

ترجمة: ح�ضين �ضاوي�س 

جانب من �لح�ضور 

يتابعون �لنقا�س بعد 

م�ضاهدة فيلم في 

موؤ�ض�ضة بو�س �لثقافية 

في �لمنيا بم�ضر. 
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ما هي مو�ضوعات �لبحث �الأ�ضا�ضّية في �لدر��ضات �لعربّية 

�ليوم؟ هل يميل �لباحثون �لعرب في مجالَي �لفيلولوجيا 

�لبحث  في  مو�ضوعات  �ختيار  �إل��ى  �لعربّية  و�لثقافة 

و�لتدري�س مختلفة عّما يختاره زمالوؤهم غير �لعرب؟ وما 

هي �لمقاربات �لنظرّية و�لمناهج �لغالبة لدر��ضة �لثقافة 

�أين  و�أخير�، من  و�لقديمة؟  �لحديثة  �لعربية  و�لن�ضو�س 

تنبع هذه �لمناهج و�لنظريات و�لمقاربات، و�إلى �أي درجة 

بحثّية  �ضياقات  في  و�عتمادها  وتعديلها  ترجمتها  يجب 

�أخرى؟

في  بحّدة  مناق�ضته  ت��ّم  مّما  وغيرها  �الأ�ضئلة  ه��ذه 

�ضميم  في  هي  �ل�ضيفّية  و�لمدر�ضة  �لتمهيدّية  �لور�ضة 

�إ�ضكالّية فهم �لذ�ت لعلٍم قائم على �لفيلولوجيا (�لدر��ضة 

للن�ضو�س) باالأ�ضل، وقد �ضهد تحّوالً كبير� منذ  �للغوية 

 .1٩7٨ عام  �ضعيد  الإدو�رد  »�ال�ضت�ضر�ق«  كتاب  ظهور 

�أّن �لمطلوب هو �لبحث  على �لرغم من �لزعم �لمتكّرر 

„مع“ �الآخر �لثقافي بدالً من �لبحث „عنه“ �إاّل �أّن �لو�قع 

مت�ضاركة  علمّية  ممار�ضة  �إل��ى  ي��وؤّدي  ب�ضكٍل  يتغّير  لم 

�لهّوة  �إّن  م�ضتركة.  ولغوّية  ثقافّية  �أر�ضّية  و�إل��ى  فعاًل 

�لتي ال تز�ل قائمة بين �لعالم �الأكاديمي �لعربي و�الآخر 

�أميركي في مجال �لدر��ضات �لعربّية  �الأوروبي/�ل�ضمال 

عند  خ�ضو�ضا  و��ضحا  ذلك  ويظهر  تجاهلها،  يمكن  ال 

و�لكتابة  و�لبحث  �لتدري�س  في  ت�ضتخدم  لغة  �أي  �ضوؤ�ل 

�لعلمّية.

فهم  كيفّية  ف��ي  �أزم���ة  ه��ن��اك  �أّن  يُ��الح��ظ  م��ا  �أّول 

هذ�  �أ�ض�س  �أّن  لو  كما  وتدري�ضها.  �لعربّية  �لدر��ضات 

هذه  �ضميم  وف��ي  ومر�جعتها.  م�ضاءلتها  يتّم  �لمجال 

في  ودورها  �لتقليدّية  �لفيلولوجيا  مكان  نجد  �لمر�جعة 

�لتالية:  �الأ�ضئلة  تطرح  بدورها  �لتي  �لعربّية  �لدر��ضات 

�لذ�تّية  دور  هو  ما  �لن�ّس؟  نقارب  كيف  �لن�ّس؟  هو  ما 

عند �لتعامل مع �لن�ّس؟ ما هي مكانة �لنظرّية ودورها؟ 

كيف يمكن للدر��ضات �لعربّية �أن تفيد من علم �الجتماع 

وعلم �لنف�س و�لعلوم �الأخرى؟ كيف يمكن ردم �لهّوة بين 

»�لدر��ضات �لعربّية � �لعربّية« و »�لدر��ضات �لعربّية � غير 

ثيرت كذلك ب�ضاأن 
ُ
�لعربّية« �أو تقلي�ضها؟ �أ�ضئلة م�ضابهة �أ

�لذي  �لنوع  من  لي�ضت  �الأ�ضئلة  وهذه  و�لقر�آن.  �لتاريخ 

يمكن معالجته ب�ضكٍل مر�س خالل �أ�ضبوع. مع ذلك فهي 

ت�ضير �إلى نوع �الأزمة �لتي تمّر بها �لدر��ضات �لعربّية.

ربطا  يتطلّب  بّناٍء  ب�ضكٍل  غريم  �أو  ن�سٍّ  �إ�ضر�ك  �إّن 

�لعمل  ور�ضة  تقّدم  مع  يتجلّى  كان  ما  هذ�  نقديا.  ذ�تيا 

و�لمدر�ضة �ل�ضيفّية و�نك�ضاف �لنقا�ضات. كي نتناول �أزمة 

�لدر��ضات �لعربّية على نحٍو مالئم علينا �أن نتبّين نظريا 

لحظات  �أّنها  على  �لتنازع  لحظات  نقارب  كيف  وعمليا 

في  ومتكّررًة  �ضرورّيًة  خطوًة  �ل��ذ�ت  ت��اأّم��ل  �إل��ى  تدعو 

فهم  �أّن  هو  بب�ضاطة  �الأم��ر   . ن�سٍّ �أو  غريم  نحو  �لرحلة 

�لتعالق  كيفّية  يتطلّب فهم  وتدري�ضها  �لعربّية  �لدر��ضات 

من  �نطالقا  وذل��ك  �لكيفّية،  هذه  وتدري�س  ما  �آخ��ٍر  مع 

�لذ�ت ثّم �لعودة �إليها. من �لالزم كما يبدو لي �أن يتحّول 

ذلك �إلى مو�ضوع مهّم في �لدر��ضات �لعربّية. ومن �لمثير 

لالهتمام �أّن هذ� �الأمر لي�س خا�ّضا بالدر��ضات �لعربّية، 

حيث  �لبحثّية  �لمجاالت  ك��ّل  على  ينطبق  نف�ضه  فهو 

�لب�ضر ون�ضاطاتهم و�نتاجاتهم يتّم معاينتها وتقويمها. من 

في  �لتعليم  عن  �أكثر  هو  تعلّمته  �لذي  �لدر�س  ف��اإّن  هنا 

عن  هو  مّما  عاّمة  و�الجتماعّية  �الإن�ضانية  �لعلوم  مجال 

�لدر��ضات �لعربّية على وجه �لخ�ضو�س. وبعد، و�الأهّم، 

�أّن هذ� لي�س در�ضا في ما من �لمفتر�س تدري�ضه على قدر 

ما هو في كيفّية تطوير �لقدرة على �لتعلّم من �لن�ضو�س 

و�الآخرين عن ذ�ت �لفرد من �أجل �لتمّكن من فهم �آخٍر 

ما و�إن�ضافه نظير�. 

وم�ضاألة  جهة  من  �للغة  م�ضاألة  بين  �لوثيق  �لتر�بط 

�أخ��رى  جهة  من  ونقدها  ونظرّيتها  �لترجمة  ممار�ضة 

I عقدت في برلين ور�صة عمل تمهيدّية ومدر�صة �صيفّية ملحقة بها 

بعنو�ن „ Arabische Philologien im Blickwechsel / نحو در��صات 

عربّية بروؤى متعّددة“ وذلك من ١٢ �إلى ١٧ �آذ�ر/ مار�ص ٢٠١٤. �لهدف 

منها �لتقريب بين �لدر��صات �لعربّية وتطبيقاتها في �ألمانيا وتلك 

في �لعالم �لعربّي. �صارك في �لور�صة نحو ثالثين باحثا من �لأ�صاتذة 

و�ل�صباب من �لمغرب وم�صر ولبنان و�صوريا وفل�صطين و�ألمانيا.

    

تبادلّية اأخالقّية ونقد ذاتي

در��صات عربية: مبادلة روؤى

STEPHAN MILICH UND KARIM SADEK    صتيفان ميلي�ص و كريم �صادق�

�أثارتها �إحدى �لباحثات �لمغربّيات. ونظر� الأثر �لدر��ضات �لثقافّية 

ترجمة  فاإّن  باالأ�ضل،  �لفيلولوجّية  �لعربّية  �لدر��ضات  على  �لكبير 

وتحقيقها  و�لقديمة  �لحديثة  �لعربّية  �الآد�ب  في  �لبارزة  �الأعمال 

ي�ضّكل جزء� �ضروريا من مهّمة �لباحث في �لدر��ضات �لعربّية، عالوة 

على ترجمة �لمفاهيم �لرئي�ضية و�الأنو�ع �الأدبّية و�الإطار�ت �لفكرّية 

(على �ضبيل �لمثال: »�لمجتمع«، »�لرو�ية«، »�لهوّية«). كيف نفهم �إذ�ً 

م�ضطلحا جديد� مثل »�لتمّثل �لثقافي« (مثاًل: �لتكّيف، �ال�ضتيعاب، 

ل�ضرح  بمهارة  �ضليمان  �ضامي  �ضاغه  �لذي  �لمحاكاة)  �أو  �لتثاقف 

�لموؤّلفين  تلّقي  عقبات  ل�ضرح  �أي�ضا  ولكن  و�لممار�ضات،  �الأط��و�ر 

ع�ضر.  �لتا�ضع  �لقرن  في  �الأوروبّية  �الأدبّية  لالأنو�ع  �لعرب  و�لنقاد 

ويرى �آخرون �أّن �لمطلوب هو تاريخ �ضامل للمفاهيم ومعاجم عربّية 

�إ�ضتقاقّية.

مع ذلك ال تقف �لترجمة عند هذ� �لحّد. من �أجل �لكتابة عن 

ماّدة �لن�س و�لفكر، على �لموؤّلف �أن يعيد بناء »�لوقائع« �الجتماعّية 

و�لثقافّية و�أحياًنا �لنف�ضّية و�القت�ضادّية لما�س بعيد �أو �ضياق �أجنبّي 

�إليها  يحيل  �لتي  »�لعو�لم«  �أو  »�لوقائع«  �إلى  �الإ�ضارة  من  يتمّكن  كي 

في ن�ّضه. يجد هنا �لعرب وغير �لعرب �أنف�ضهم في مو�جهة عقبات 

�أ�ضا�ضّية عديدة: �أّوالً، �الفتقار �إلى م�ضادر �ضاملة �لنطاق في حقول 

�لحديث  �لتاريخ �الجتماعي  �لمثال:  �ضبيل  �لمختلفة (على  �لمعرفة 

لمنطقة محّددة �أو �أر�ضيف لحقبات مختلفة لالأدب �لعربي) يوؤّدي �إلى 

خطورة ممار�ضة عنف �ب�ضتمولوجي لمو�ضوع �لبحث. من �أجل تجّنب 

للن�ضو�س،  ��ضتخد�م  و�ضوء  �إ�ضكالّية  ق��ر�ء�ت  تجّنب  �أو  �لعنف  هذ� 

على �لباحث �أن ي�ضائل ويعار�س قر�ءته با�ضتمر�ر، ممار�ًضا ما �أطلق 

بالتحّيز  �لوعي  دون  من  �لقر�ءة«.  »�أخالقّية  �لم�ضاركين  �أحد  عليه 

يُخ�ضى  �لخفيّة،  �لنف�ضيّة  و�الآليات  و�لديناميكيات  �لذ�تيّ  �لثقافيّ 

�أي�ًضا  قابليته  بل  فح�ضب،  �لباحث  �أ�ضئلة  ولي�س  �لبحث  يُ�ضقط  �أن 

على مو�ضوع �لبحث، م�ضّوًها �أو مقلّ�ًضا من خالل هذ� �لو�قع حيوّية 

�أزمنة  في  و�ل�ضياقات.  �لن�ضو�س  �ضلطة  وكذلك  وتعّدديتها  �لمعاني 

و�الأمم  �لثقافات  بين  �لمتكافئة  �لقوة غير  �أخرى وفي ظّل عالقات 

�� على وجه �لتحديد �لعنف �لمعرفي و�ل�ضيا�ضي و�القت�ضادي �لذي 

يمار�ضه »�لغرب« على �لبالد �لعربّية �� فاإّن �العتر�ف �لب�ضيط بمطلب 

�ضيا�ضّي وعلمّي قد يفتح �آفاًقا جديدة من �لتفاهم و�حتماالت جديدة 

من �لتفاعل �لعلمّي. 

�إنتاج  تجّنب  من  فقط  لي�س  يمّكننا  �ل��ق��ر�ء�ت«  »ت��ع��ّدد  فجو�ز 

بع�س  تفكيك  يتيح  ب��ل  مثبتة،  غير  وتعميمات  مب�ّضطة  تمثيالت 

�الأجند�ت �الإيديولوجّية، من مثل �ضوء ��ضتخد�م �لتر�ث �لثقافّي على 

�أّنه �ضالح خطابّي، �أو �لكتابة �لنظرّية �لمبالغة �لتي تتبّين �أّنها مجّرد 

و�لنظرة  �لمعلنة  �أو  �لمخفّية  و�هتماماتها  �لمتحّيزة  للذ�ت  �إ�ضقاط 

�لفرد�نّية للعالم. �لخال�ضة �أنه، على �لعلم و�لتربّية و�لتعلّم كما فهم 

�ضمال  في  كان  �إن  للذ�ت  م�ضتمّرة  م�ضاءلة  يتم من خالل  �أن  �الآخر 

�لبحر �الأبي�س �لمتو�ّضط �أم في جنوبه.

 �صتيفان ميلي�ص  باحث ومترجم، جامعة كولن.

 كريم �صادق  مدر�س فل�ضفة، �لجامعة �الأمريكية، بيروت.

ترجمة: رنا �ضبليني 

�لر�بط: 

	 www.arabich-philologies.de
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جانب من ور�ضة 

�لعمل في جامعة 

برلين �لحرة 

بعنو�ن »نحو 

در��ضات عربية 

بروؤى متعددة«. 

Photo:

May Huber
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»عينك ت�ضوى كام؟«،

من �أعمال �لفنانة �لم�ضرية 

هدى لطفي

Photo: Stefan Weidner

»وجوه من �لتحرير«،

من �أعمال �لفنانة �لم�ضرية 

هدى لطفي

Photo: Stefan Weidner
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ت�ضعى هدى لطفي من خالل �أعمال »ق�س و ل�ضق«، �إلى تقديم 

و�لتعبير�ت  و�الإي��م��اء�ت  للعو�طف  جغر�في   �� �ضيكو  �أر�ضيف 

�أثناء  �لعام  �لف�ضاء  �إلى  طريقها  عرفت  �لتي  و�ل�ضور  �لبالغية 

�إنتاجها خالل  تم  �لتي  �الأعمال  �لفترة �النتقالية في م�ضر. كل 

�لعامين �لما�ضيين، كاأعمال �لكوالج و�لقطع و�الأ�ضياء �لمتو�جدة 

و�لم�ضّنعة و�لتماثيل، تمتزج تلك �لمفرد�ت معاً لكتابة ق�ضة تعبر 

عن �لما�ضي �لقريب.

�لمادية  �لعملية  �إل��ى  ول�ضق«  »ق�س  معر�س  عنو�ن  ي�ضير 

ل�ضناعة �لكوالج، و�إلى �لعملية �الأر�ضيفية لتجميع �لمعلومات عن 

تلك  �أي�ضاً  �لعنو�ن  ويعك�س  �الإجتماعي.  �لتو��ضل  �ضبكات  طريق 

�لعملية �لمحمومة ل�ضناعة �لتاريخ و�لتي تبدو وكاأنها تكرر نف�س 

�الأحد�ث مرة تلو �الأخرى.

�لمنطقة  هذه  في  دريد�)  (جاك  �الأر�ضيف«  »حمى  ��ضتعلت 

من  ح��ال��ة  و�ن��ف��ج��رت   .2011 ع��ام  �ل��ث��وري  �لربيع  ب��د�ي��ة  منذ 

في  ز�ل  ما  �لذي  �لتاريخي  �ل�ضرد  كتابة  على  لل�ضيطرة  �لهو�س 

بالمو�د  و�لتالعب  �لتدمير  من  و�نت�ضرت حاالت  �لت�ضكيل،  طور 

خاللها  من  تلتحم  �ل�ضرد،  هذ�  على  للتاأثير  محاولة  �الأر�ضيفية 

�ضديدة  ذك��ري��ات  م��ع  �لممنهجة  �ل��ذ�ك��رة  ف��ق��د�ن  م��ن  لحظات 

�لتحديد، �ضديدة �لح�ضور.

هو �أر�ضيف لما هو غائب، تحاول هذه �الأعمال �قتنا�س تلك 

�للحظات �لهاربة و�لحاالت �لمز�جية �لتي يتم محوها من �ل�ضرد 

مر�تب  �أ�ض�س  على  �الأعمال  �ختيار  يتم  لم  �لتقليدي.  �لتاريخي 

�ضجل  تكوين  �إلى  �الأعمال  ت�ضعى  وال  عليها.  �لمتعارف  �لتقييم 

�ضامل لالأحد�ث و�إنما هي عر�س �ضخ�ضي، غير مت�ضل�ضل. وذلك 

الإنجذ�ب �لفنانة تلقائياً لتلك �لمفرد�ت �لتي �أثارت لديها م�ضاعر 

قوية.

لتجربة  �ضياغة  �إع��ادة  بمثابة  ول�ضق«  »ق�س  �أعمال  تعتبر 

حياتية ال �ضجاًل �أو توثيقاً للو�قع.

�أقيم �لمعر�س في كانون �لثاني/ يناير في  قاعة تاونهاو�س 

للفنون في �لقاهرة.

	 www.thetownhousegallery.com
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I منذ �صنو�ت تجري محاولت عديدة للبدء بتدري�ص مادة �لتربية 

�لإ�صالمية �لجامعة لكل �لمذ�هب و�لمفتر�ص �أن يبد�أ �لآن، لكن 

�لم�صاكل مت�صعبة و�لفاعلون على خالف �صديد.

    

م�ساعب التعليم االإ�سالمي

تدري�ص �لإ�صالم في �ألمانيا

RABEA MÜLLER    ربيعة موللر

 3 �لبند   7 �لمادة  مع  يتو�فق  �الإ�ضالمية  �لديانة  تدري�س 

من �لقانون �الأ�ضا�ضي �الألماني (�لد�ضتور) �لذي ين�س على 

�أ�ضا�ضية  تعليمية  مادة  �لدينية  �لتربية  درو���س  „تكون  �أن 

ال  �لتي  �ل��م��د�ر���س  با�ضتثناء  �لحكومية  �ل��م��د�ر���س  ف��ي 

�لدولة  �لم�ضا�س بحق  �لدين ودون  لتعليم  تنظم ح�ض�ضا 

�الإ�ضر�في، يتم تقديم درو�س �لتربية �لدينية ب�ضكل يتفق 

يعتبر  �لمعنية.“  �لدينية  للطائفة  �الأ�ضا�ضية  �لعقائد  مع 

�لتعليم �لديني حقا لجميع �لم�ضلمات و�لم�ضلمين ويمار�س 

�الآن في واليات مختلفة بينما ت�ضعى غيرها �إلى تدري�ضه.

�لديانة  تدري�س  يحتل  �أن  ف��ي  ج��د�ل  ال  وبالتالي 

وبناء  �الألماني.  �لتعليمي  �لم�ضهد  في  مكانه  �الإ�ضالمية 

خ�ض�ضت   2010 ل��ع��ام  �لعلمي  �لمجمع  تو�ضية  على 

مر�كز  لتاأ�ضي�س  �لماليين  �التحادية  �الألمانية  �لحكومة 

مدر�ضين  تخريج  بغية  �ألمانية  جامعات  عدة  في  علمية 

للديانة �الإ�ضالمية.

على �لرغم من �عتر��ضات �أولية من بع�س �لجماعات 

�لم�ضلمة، �لتي تلتزم بمذهب مو�طنها �الأ�ضلية وكانت تقوم 

باإدر�ج �لتربية �لدينية في مادة �للغة �الأم وتدرِّ�س بها، �إال 

�أن ممثلي �لم�ضلمين تو�فقو� على �أن تخ�ضع مادة �لدين 

الإ�ضر�ف �لدولة ر�ضميا و�أن يكون تدري�ضها باللغة �الألمانية.

مجل�ص تن�صيق م�صلمي �ألمانيا  وبما �أن �إدر�ج مادة 

�لدين �لجامعة في �لمد�ر�س، ح�ضب �لقو�نين �الألمانية، 

يحتاج �إلى وجود جهة تمثل كل �لم�ضلمين، فقد تجمعت 

مجل�س  �ضقف  تحت  �الإ�ضالمية  �لرو�بط  كبريات  بع�س 

بديال  بذلك  نف�ضها  وق��دم��ت  �ألمانيا  م�ضلمي  تن�ضيق 

�لمقاطعات.  في  �لم�ضتتة  �لرو�بط  عن  جامعا  �إ�ضالميا 

�الآخر  و�لبع�س  �لحل  هذ�  على  تو�فق  �لواليات  بع�س 

تفاو�س  مثال  هي�ضن  ف��والي��ة  �ن��ف��ر�دي��ة.  لحلول  �ضعى 

�لم�ضاجد  (ر�بطة  ديتيب  و�تحاد  �الأحمدية  �لجماعة 

�لتركية) كممثل وحيد للم�ضلمين، بينما يختلف �الأمر في 

واليتي �ضمال �لر�ين و�ضتفاليا و�ضك�ضونيا �ل�ضفلى، حيث 

تم �إدر�ج مادة �لدين �الإ�ضالمي في �لمد�ر�س عمليا على 

بالمجال�س  ي�ضمى  ما  مع  �لتن�ضيق  ويتم  �لتجريب  �ضبيل 

فتجرب  ب��اف��اري��ا  �أم���ا  �أ�ضا�ضية.  ب�ضورة  �ال�ضت�ضارية 

�لنموذجين معا: �لتربية �لدينية �لر�ضمية  ونموذج جامعة 

�الأمور وغيرهم من  �أولياء  يعتبر جمعيات  �لذي  �رالنغن 

قانون  �أ�ضا�س  على  �لمتحدين  و�لم�ضلمين،  �لم�ضلمات 

�لجمعيات و�لبلديات، �ضريكا للجهات �لر�ضمية.

�لر�ين  �ضمال  ف��ي  �ال�ضت�ضارية  �لمجال�س  لناأخذ 

�ضمال  والية  ت�ضير  مثاال.  �ل�ضفلى  و�ضاك�ضونيا  و�ضتفاليا 

�لمنظمات  لبع�س  �أق���رت  �أن��ه��ا  �إل��ى  و�ضتفاليا  �ل��ر�ي��ن 

�لمح�توى  ناح�ي��ة  من  �ض��و�ء  و��ضعة  حقوقا  �الإ�ض�المية 

من  �أو  �لمدر�ضية)  �لكتب  على  و�لم�ضادقة  (�لمناهج 

ناحية �لمو�فقة على �لمدر�ضين في �لمد�ر�س و�لجامعات 

�لتدري�س  بتو�فق  �لد�ضتوري  �ل�ضرط  تحقق  بذلك  و�أنها 

�لمجل�س  نموذج  وقد طبق  �لدينية.  �لجماعة  مبادئ  مع 

�ال�ضت�ضاري على �لم�ضتوى �لجامعي، في جامعة مون�ضتر، 

كما على م�ضتوى مد�ر�س �لمقاطعة. وكذلك ترى حكومة 

»�إج���ازة«  �إ���ض��د�ر  في  خا�ضة  �ل�ضفلى  �ضك�ضونيا  والي��ة 

�لتعليم. 

�أي �إ�صالم يجب تدري�صه؟  تطالب �لجامعات باالتفاق 

�لجدل  يظهر  �لعقيدة“.  مع  „يتو�فق  �إ�ضالمي  فقه  على 

�لد�ئر حول مهند خور�ضيد، �الأ�ضتاذ �لم�ضرف على فرع 

�لدين �الإ�ضالمي في جامعة مون�ضتر، �إلى �أي مدى يمكن 

خور�ضيد  �ل�ضدد.  بهذ�  �ل��ر�أي  في  �لخالفات  ت�ضل  �أن 

يرى نف�ضه „�ضحية حملة كريهة“، خا�ضة من قبل مجل�س 

تن�ضيق م�ضلمي �ألمانيا �لذي يتهمه باأنه »بالغ �لحد�ثة«، 

بل وير�ه �أحيانا »�ضاحب بدعة«. عالوة على �لعديد من 

ر�أي  يدر�س  ال  خور�ضيد  �أن  �لمجل�س  يزعم  �التهامات 

»�لتيار �ل�ضائد«. وو�ضل �الأمر عام 2013 بهذ� �لمجل�س 

�الأ�ضتاذ  �أن  �إال  رتقه.  يمكن  ال  �ضقاق  عن  �لكالم  �إل��ى 

لتدري�س  �ال�ضت�ضاري  �لمجل�س  ع�ضو  يز�ل  ال  خور�ضيد 

»�ل�ضارع ليك وليه«،

من �أعمال �لفنانة

�لم�ضرية هدى لطفي
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�الإ�ضالم في والية �ضمال �لر�ين و�ضتفاليا رغم كل �لنز�عات �لجارية.

�ضحيح �أنه من �لمتوقع من �لفقه �الإ�ضالمي هو تدري�س �لمنظور 

�لد�خلي للدين، لكن هذ� ال يعني �أن يكون منظور جماعة بعينها في 

مكان وزمان معينين. لي�س من �ل�ضروري على �الإطالق جعل مذهب 

�الأكثرية �لدينية حاليا �لمو�ضوع �لوحيد للبحث و�لدر��ضة و�لتدري�س. 

�أو علينا على �الأقل توقع �حتمال وجود تنوع في �الآر�ء. 

�لجامعات  في جميع  �لم�ضتقبل  ومدر�ضي  مدر�ضات  تدريب  يتم 

و�لمرجعيات  �لجامعية  �لتدري�س  لجنة  من  �لمعتمدة  للمناهج  وفقا 

�لممثلة للم�ضلمين. لكن م�ضوؤولي بع�س �لمنظمات �الإ�ضالمية يثيرون 

قلق ومخاوف �لمخرجات حين ي�ضيرون �إلى �أنهم قد يتخرجون على 

�أ�ضتاذ ال يعترفون باأهليته. �لعديد من �لطالب مقبلون على �لتخرج 

قريبا وغيرهم يدر�ضون في ف�ضول عليا وهم غير قادرين على تغيير 

�لجامعة بكل ب�ضاطة ويرون م�ضتقبلهم �لعملي مهدد� باالأخطار. هذ� 

�لنهج �لذي تنتهجه �لرو�بط �الإ�ضالمية ينعك�س على �لحلقة �الأ�ضعف، 

على �لحلقة �لخطاأ، �أي �لطالب. فهم تحت هذه �لظروف محرومون 

�أحد  هذ�  لكن  ورغباتهم.  ميولهم  ح�ضب  �لجامعة  �ختيار  حق  من 

�لحقوق �الأ�ضا�ضية للطالب في �لجامعات �الألمانية.

مادة  محتويات  عن  �لم�ضوؤولية  �لدولة  تتحمل  �أال  �لبديهي  من 

�لالهوت في �لجامعات ولي�س هذ� من و�جباتها �لد�ضتورية الأنها يجب 

�أن تقف على �لحياد مع مختلف �الأديان و�لمذ�هب. ومن �لبديهي على 

�لناحية �الأخرى �أن �لمادة تحتاج �إلى م�ضاهمة �لجماعة �لدينية.

�ألمانيا  في  �لم�ضلمين  �أن  بيد  �لم�صلمين؟   با�صم  يتحدث  من 

لم تت�ضكل لديهم هيكليات دينية قائمة منذ مئات �ل�ضنين على غر�ر 

�لكني�ضة �لم�ضيحية. هنا يمكن �لوقوف على نقطتين:

�أوال: من ينطق با�ضم �لم�ضلمين؟

ثانيا: هل هناك هيكليات �إ�ضالمية ت�ضتطيع �الإجابة على �الأ�ضئلة 

�لمطروحة �أم يجب »كن�ضنة« �الإ�ضالم في �ألمانيا، �أي تنظيمه هرميا 

على غر�ر �لكني�ضة؟

�أنه لم يوؤخذ قط  �ل�ضوؤ�ل �الأول يثير �لجدل منذ �ضنو�ت، علما 

بعين �العتبار �إن كان �ل�ضوؤ�ل �لثاني يندمج في �لجو�ب على �الأول. 

�لم�ضلمين  من  لكثير  ممثلين  �أنف�ضهم  يعتبرون  من  �أن  يعني  ه��ذ� 

و�لم�ضلمات ممنوعون �أ�ضا�ضا من �إر�ضاء هيكليات �إ�ضالمية في �ألمانيا 

على ح�ضاب �لمبادئ �الأ�ضا�ضية لالإ�ضالم وال بتطويره. بالتالي ال يعرف 

�الإ�ضالم نموذج �ل�ضريك �الأوحد للحو�ر وال �لزعيم �لروحي، كما �أن 

�لمذ�هب �الإ�ضالمية في �ضياقها �لتاريخي لم تعرف �الإد�رة �لمركزية 

عدم  يعني  ال  ما  �لم�ضيحية،  �لكنائ�س  مثل  �لهرمية  �لت�ضل�ضلية  وال 

�إمكانية �لتفاو�س مع �لجماعات �لدينية �لمبنية ب�ضكل مختلف، الأن 

�لحكومة �الألمانية ال تعرف حتى �الآن �ضيئا �آخر بخالف �لهيكليات 

�لكن�ضية ولذلك ال علم لها بهيكليات �لجماعات �لدينية �الأخرى. بل 

يمكنها بكل تاأكيد، �إال �أنها لهذ� مطالبة بالمزيد من �لمرونة. 

يتلقى  �الإ�ضالمي  �لتقليد  هنا تلعب »�الإج��ازة« دور� رئي�ضيا. في 

وعندما  محدد.  منهاج  له  �أ�ضتاذ  على  �لعلم  و�لطالبات  �لطالب 

له/ يجيز  علومه/ها  (ت)  �أتقن  طالبته  طالبه/  �أن  للمعلم/ة  يثبت 

لها تدري�س تلك �لعلوم ذ�تها. �إذن، �إذ� كان �الأمر يتعلق بالرغبة في 

تقليد �أ�ضلوب �لتعليم �الإ�ضالمي هذ�، من ناحية �لمنهج �أو �لمحتوى، 

في  طويال  �لمجرب  �الأ�ضلوب  هذ�  على  �لحفاظ  به  �لمرحب  فمن 

�لتقاليد �الإ�ضالمية. عو�ضا عن هذ� تقوم خالفات بينة على »�لعقيدة 

�ل�ضحيحة« للخريجين و�إد�نتهم، ما يتجان�س �أكثر مع تقاليد �لكنائ�س 

مع  �لتكيف  �الألمانية  �لمدر�ضية  �ل�ضلطات  على  ي�ضعب  �لم�ضيحية. 

مع  حاد  ب�ضكل  غالبا  تتناق�س  تطرحها  �لتي  و�لحلول  �لعقلية  هذه 

م�ضتوى  على  �لقر�ر�ت  الأخ��ذ  ينحو  �الإ�ضالم  �لم�ضلمين.  ت�ضور�ت 

متطلبات  يلبي  ال  �ل�ضيخ  �أو  �الإم��ام  كان  �إذ�  مثال  مبا�ضرة.  �لقاعدة 

جماعته، باإمكانه �لتحول �إلى جماعة �أخرى، م�ضلمة بدورها. دون �أن 

يم�س هذ� باإجازته �أو تو�ضع عقيدته مو�ضع ت�ضاوؤل.

�ضياغة �لمجمع �لعلمي ت�ضير �إلى �أن �لتاأهيل �لعلمي من �خت�ضا�س 

�لجامعات وحدها، وال يحق للجماعة �الإ�ضالمية �العتر��س عليها �إال 

�لدقيق لهذه  �لمعنى  �أثيرت مخاوف دينية بحتة. لكن ال يت�ضح  �إذ� 

�ل�ضياغة.

فاأن يكون زو�ج �لم�ضلمة بغير �لم�ضلم عائقا �أمام �إجازتها رغم �أن 

�لمعلمة �لمعنية تدر�س مادة �لديانة منذ �ضنو�ت بنجاح عال وبمو�فقة 

تدعو  منا�ضبة  �لمدر�ضة،  و�إد�رة  �الأمور  و�أولياء  �لتالميذ  من  �ضاملة 

�إلى �لتفكير.

�لحاجة �إلى نقا�ص �صجاع  كما �أن فكرة �ضرورة تو�فق �لطالب 

مع تيار �ضائد مفرو�س عليهم من �لخارج تثير �أ�ضئلة من ناحية:

�أوال: �لمناهج �لدر��ضية �لتي تجمع عليها معظم 

�لجماعات �الإ�ضالمية

تقرها  كما  و�ل��ت��دري�����س  �لبحث  ح��ري��ة  ث��ان��ي��ا: 

�لجامعات �الألمانية.

عليه  �ضادقت  منهاج  ح�ضب  يدر�ضون  �الأ�ضاتذة 

�لجماعات �لدينية �أي�ضا. لكن هذ� ال يعني �أن على 

طالب �لجامعات �أال يتعلمو� كيفية مناق�ضة مختلف 

�الآر�ء و�لتيار�ت �لمتباينة و�لتعامل معها ب�ضكل بناء. فاإن لم يدرِّ�ضو� 

�لمتباينة  بالت�ضور�ت  �ضيو�َجهون  فاإنهم  فقط،  �لدنيا  �ل�ضفوف  في 

�أي�ضا  عن �الإ�ضالم في �ل�ضفوف �لعليا. كما يجب ت�ضجيع �لتالميذ 

على �إبد�ء ر�أيهم �لمخالف وطرح �لت�ضاوؤالت حول ر�أي �لمعلم.

ومناق�ضة  بحث  يمكن  �أنف�ضهم  �لم�ضلمين  بين  �لحو�ر  من خالل 

�أو ذ�ك. �ضينعك�س  و�إغناء تحوالت »�لتيار �ل�ضائد« في هذ� �التجاه 

تقليد  �أي�ضا  فهذ�  �الإ�ضالمية،  �لتيار�ت  مختلف  على  �إيجابا  هذ� 

�إ�ضالمي بيني متنوع،  �إ�ضالمي متو�رث، فقد كان هناك د�ئما حو�ر 

خا�ضة في عهود �الإ�ضالم �لمبكرة.

مجال  في  لي�س  �لم�ضلمين،  باإنجاز�ت  �ليوم  فخورون  �لكثيرون 

�لم�ضلمات  الأن  ه���ذ�،  م��ن  تمكنو�  لقد  ف��ق��ط.  �الإن�ضانية  �لعلوم 

نتائج  ��ضتمد�د  �أنوفهم“ وتجروؤو� على  „�أبعد من  و�لم�ضلمين نظرو� 

علمية من �لقر�آن �ضد »�لتيار �ل�ضائد« وتحطيم �ضورة �لعالم �لجامدة 

�إلى  �لتا�ضع  �لثامن/  �لقرن  تو�ضلو� في  �الأقل  في زمنهم: فهم على 

�لقول �إن �الأر�س لي�ضت م�ضطحة.

تعينهم  �لذين  �لق�ضاو�ضة  نظام  يعرف  ال  �الإ���ض��الم  �آخ��ر:  مثال 

موؤ�ض�ضة عليا مثل �لكني�ضة. عو�ضا عن هذ� يوؤم �ل�ضالة �ضخ�س قبلت 

به �لجماعة. وهذ� �ضلوك وتفكير مبني على �لديمقر�طية �ل�ضعبية، 

للجامعة من وجهة  يمكن  لهذ�، ال  �لم�ضلمون.  منهما  ��ضتفاد  طالما 

نظر �إ�ضالمية تخريج �أئمة، �إنما فقط علماء وعالمات دين. �لكنائ�س 

تخرجهم  بعد  كن�ضي خا�س  لتدريب  �لق�ضاو�ضة  باإخ�ضاع  تقوم  ذ�تها 

من كليات �لالهوت. لذلك فمن �لغريب �أن نقر�أ �ضمن �ضروط �إ�ضد�ر 

�الإجازة في قر�ر والية �ضك�ضونيا �ل�ضفلى حتى عام 2012 ما يلي:

للمتقدمين: معطيات حول �لجامع �لذي يوؤدي فيه �ضالة �لجمعة 

ومخطوط خطبة كتبها بنف�ضه باللغة �الألمانية.

للمتقدمات: معطيات حول �لجامع �لذي توؤدي فيه �ل�ضالة عامة 

ودليال على �لم�ضاركة في ن�ضاطات �لجماعة.

�الأف�ضل في هذه  نحو  »�الإج��ازة«  تغير قر�ر منح  �لحظ  لح�ضن 

�أن  نرجو  �العتبار.  بعين  �لموجهة  �النتقاد�ت  �تخاذ  وت��م  �الأث��ن��اء 

�أي�ضا  �لتفكير  نمط  في  تغير جوهري  �لتوجيهات  تغيير  ور�ء  يكون 

�لتحاق �لخريجين بالعمل في  ولي�س مجرد �عتر�ف �ضكلي لت�ضهيل 

�لمد�ر�س وغ�س �لطرف عن ر�أيهم �لالهوتي. �ضتظهر �الأيام ما �إذ� 

�أكثر �ضخاء في منح  �الإ�ضالمية  �الألمانية و�لرو�بط  �ل�ضلطات  كانت 

�الإجازة. 

مختلطة  �ل�ضالة  �إمامة  حول  �لبيني  �الإ�ضالمي  �لحو�ر  �أن  �إال 

في  �ل�ضالة  ودود  �أمينة  �أمت  عندما  بالفعل  جرى  مثلما  �لجن�ضين، 

�لمتحدة عام 2005 وكما تقام فعال في عدة م�ضاجد في  �لواليات 

�ألمانيا، ال يب�ضر بخير عميم. على كافة �الأطر�ف �أخذ �لعلم باأن هذ� 

غد� �تجاها ال يمكن تجاهله بب�ضاطة ويجب �أخذه بعين �العتبار في 

تاأهيل مدر�ضي مادة �لديانة �الإ�ضالمية م�ضتقبال. 

�لتنوع مطلوب  من حيث �لمبد�أ، در�س �لديانة �الإ�ضالمية �لجامع 

خطوة �ضحيحة و�إيجابية. لكن ينبغي �أن يت�ضح للجميع �أنه لن ي�ضير 

ويد�ر وفقا لنمط تدري�س �لديانة �لم�ضيحية وتقاليدها �لر��ضخة. ال 

يتطلب �الإ�ضالم تفكير� تعدديا فقط، بل هيكلية خا�ضة، يجب �أن تعمل 

عليها جميع �الأطر�ف معا. ينبغي، كما يرد في مختلف �لت�ضريحات: 

„�أخذ بديهيات �لم�ضلمين، تنوع �أ�ضكال تنظيمهم و�لقدر�ت �لالهوتية 

�لعالية في عين �العتبار“.

كما ينبغي �أن ينعك�س �لتنوع �لمتاأ�ضل في �الإ�ضالم. حتى بين �لجيل 

�ألمانيا تنت�ضر خيبة �الأمل من �لمنظمات  �ل�ضاب من �لم�ضلمين في 

�الإ�ضالمية �لقائمة حاليا، وهذ� �لجيل تحديد� ما يجب �لو�ضول �إليه، 

�الأمر �لو�رد فقط بم�ضاعدة كامل وجهات �لنظر �الإ�ضالمية مجموعة.

�لمثل  ي�ضري  �لمد�ر�س  في  يدرَّ�س  �ل��ذي  �الإ���ض��الم  على  �أي�ضا 

�لقائل: „من ي�ضبح مع �لتيار ال ي�ضل �لنبع“.

م�ضاألة  على  در��ضاتها  في  تركز  �الإ�ضالمي  �لفقه  في  باحثة  موللر   ربيعة   

�الأجنا�س في �الإ�ضالم و�إ�ضالم وتربية �إ�ضالمية �أكثر تقدما في �ألمانيا.

ترجمة: كامير�ن حوج 

»عكاكيز«،

من �أعمال �لفنانة 

�لم�ضرية هدى لطفي

:Photo 

Stefan Weidner
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I „�لختالف طبيعي“ ــ هذ� هو �لمبد�أ �لتوجيهي لتفاقية �لأمم �لمتحدة لحقوق 

�لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة، و�لذي ت�صعى �ألمانيا هي �لأخرى لتطبيقه على �أر�ص �لو�قع. �إل 

�أن �لأبحاث حول �لتجارب �ليومية لالأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة و�لأ�صول �لمهاجرة قد �أظهرت 

�أن تطبيق �لنية �لح�صنة على �أر�ص �لو�قع لز�ل بحاجة للكثير من �لعمل.

    

ا�ستق�ساء متعدد الجوانب

حول �ل�صعوبات �لتي تو�جه �لمعاقين من �أ�صول مهاجرة

DONJA AMIRPUR    دنيا �أميربور

الحظت �أور�ضوال بو�س نونِّنج، �لباحثة �لتربوية 

في مجال �لهجرة، �أن ��ضتجابة �لعائالت ذ�ت 

�الأ�ضول �لمهاجرة �أقل من �لمتو�ضط لمعظم 

�ألمانيا  تقدمها  �لتي  �الجتماعية  �لخدمات 

لذوي �الإعاقة. �إال �أن �لحو�ر مع هذه �لعائالت 

�لتي لديها �أطفال معاقون ك�ضف �أنه ال عالقة 

�إط��ار  ففي  �لثقافي«.  »�الخ��ت��الف  ب�  لذلك 

�أحد �لم�ضروعات �لبحثية بجامعة بِريمن �أكد 

تلك  �ال�ضتفادة من  وكيفية  �إمكانية  �أن  �الآباء 

�الأول  �لمقام  في  تتاأثر  �أم��ور  هي  �لخدمات 

بو�ضعهم كمهاجرين وبما يو�جهونه من تمييز 

عو�ئق  تو�جه  �الأ�ضر  تلك  �أن  فاإما  عن�ضري. 

لغوية �أو تعاني من �أو�ضاع هجرة غير م�ضتقرة 

مما يعيق م�ضاركتها في تلك �لخدمات، �أو �أن 

�أملها في �إجر�ء�ت غير ��ضتق�ضائية الأبنائها 

ال يلقى �ضدى م�ضموعا. �إنها تجارب لم تخل 

منها حياة عائ�ضة كوالت و�بنتها. فقد جاءتا 

�إلى �ألمانيا حين كان عمر رنا، �لتي تعاني من 

توحد مبكر، �أربعة �أعو�م. تقول عائ�ضة: „كنا 

قد بد�أنا رحلة �لعالج في تركيا، ثم جئنا �إلى 

لقد ق�ضينا عامين  �ضيا�ضيين.  هنا كالجئين 

ون�ضف في ماأوى لالجئين وخالل تلك �لفترة 

�نقطعنا عن �لعالج ولم يت�ضن لنا فعل �لكثير 

من �أجل رنا.“ مما يُ�ضير �أن �الأ�ضر �لتي تعاني 

�أو�ضاع هجرة غير م�ضتقرة تتحمل عبئا  من 

مكتظة  م���اآوى  ف��ي  �لحياة  بين  م��ا  �ضخما، 

و�لبطالة �لق�ضرية و�لتاأمين �ل�ضحي �لمحدود 

�لذي ال يغطي �ضوى �لحاالت �لحادة فح�ضب. 

نف�ضية  �أمر��ضا  ت�ضبب  �لعو�مل  تلك  وجميع 

نف�ضها  �الأ���ض��ر  وتجد  منهم،  �لكثيرين  ل��دى 

مما  �أطفالها  م�ضاعدة  عن  �الأي��دي  مكتوفة 

�ضها لخطر �النهيار.  يعرِّ

معركة �لح�صول على �لمعلومات  �إيفانا 

ر�بطة  لدى  �الجتماعية  �الأخ�ضائية  �إيليت�س، 

عائلة  ع��ن  تتحدث  بكولونيا،  م.  ج.  روم���ا 

منذ  ينتظر�ن  معاقان  طفالن  لديها  الجئة 

�لمد�ر�س:  �إح��دى  في  �ضاغر�  مكانا  �أ�ضهر 

�لت�ضوق  �إلى  �لذهاب  حتى  يمكنها  ال  „فاالأم 

الأنه ي�ضعب عليها �لو�ضول �إلى �ل�ضوبرماركت 

ب�ضحبة �أطفالها �لثالثة، �إ�ضافة �إلى �لظروف 

�لمعي�ضية �لمدقعة في �لماأوى وتكا�ضل �لهيئة 

مدر�ضة  في  �الأط��ف��ال  �إدر�ج  عن  �لتعليمية 

ورعايتهم.“ 

هناك عائالت ال تح�ضل على ت�ضخي�س 

محدد �إال بعد عدة �ضنو�ت من والدة طفلها. 

�الآب����اء يرف�ضون  ب���اأن  ل��الف��ت��ر����س  وخ��الف��ا 

فترة  �أن  �الآب��اء  ي�ضعر  باالإعاقة،  �الع��ت��ر�ف 

ثقيل. فهم قلقون  بمثابة حمل  �أبنائهم  جهل 

�أن  �لممكن  ب�ضاأن �ضياع وقت ثمين كان من 

يُ�ضتغل من �لبد�ية في رعاية �أطفالهم. �إال �أن 

�لت�ضخي�س  على  �ألمانيا  في  �لرعاية  �عتماد 

ويوؤثر  �لهامة  �لتد�بير  �تخاذ  �إمكانية  يُعيق 

�ضلًبا على �ال�ضتجابة الحتياجات �لطفل. 

في  كنت  „حينما  جاليلي:  باري�ضا  تقول 

لعة �طالًعا جيًد� على �الأمر.  �إير�ن، كنت مطَّ

وكنت على در�ية بالطرق و�لو�ضائل �لمختلفة 

وبما يتعين علّي �لقيام به.“ جدير بالذكر �أن 

طفلي باري�ضا م�ضابان باالإعاقة. خ�ضع �لطفل 

�الأول لالإ�ضر�ف وتلقى �لرعاية في �إير�ن، �إال 

�أنه مع والدة �لطفل �لثاني ��ضطرت �الأ�ضرة 

�أنها  �أكدت  باري�ضا  �لبالد. ولكن  �إلى مغادرة 

�ضعرت بالعجز في �ألمانيا، �إذ لم تح�ضل على 

ت�ضخي�س باإعاقة طفلها �لثاني �إلى يومنا هذ� 

وقد �أ�ضبح في �لثانية ع�ضرة من �لعمر. 

للح�ضول  با�ضتمر�ر  �الأ�ضر  تلك  تنا�ضل 

ال  نظاما  ت��و�ج��ه  بينما  �ل��م��ع��ل��وم��ات،  على 

يتيح �أية معلومات من قبل �ضلطات حكومية 

وموؤ�ض�ضات �إال في حالة طلبها ب�ضكل محدد 

في  بحقه  �لم�ضبق  �لمرء  علم  �إلى  (��ضتناد� 

�ال�ضتفادة من بع�س �لخدمات ودر�يته باأماكن 

م بطلب لال�ضتفادة منها).   �لتقدُّ

�الآباء  �لعديد من  يمر  ذلك،  عالوة على 

ما  قولهم  حد  على  تتنوع  تمييزية،  بتجارب 

رغبتهم  و�فتر��س  كاالأطفال  مخاطبتهم  بين 

في �النفر�د برعاية �أبنائهم بحجة �أن �الأمور 

كما  �لنحو.  هذ�  على  „�أوطانهم“  في  ت�ضير 

ال  ����ض��ت��م��ار�ت  على  �لتوقيع  عليهم  يتعين 

يتجنبون  يجعلهم  مما  م�ضمونها،  يفهمون 

�الت�ضال بمر�كز �ال�ضت�ضار�ت و�لم�ضاعد�ت. 

�لتحق  يلدريم:  لعائلة  ح��دث  م��ا  وه��ذ� 

فاتح يلدريم، �لبالغ من �لعمر ثمانية �أعو�م، 

�لتعلم.  �ضعوبات  ب���ذوي  خا�ضة  بمدر�ضة 

�أ�ضد  لم يكن من  و�ل��ده  �أن  �لرغم من  وعلى 

�لمعجبين بالمد�ر�س �لخا�ضة، �إال �أن �ضعادة 

�لمدر�ضة  تلك  في  جيد  ب�ضكل  وتقدمه  �بنه 

�ل��ق��ر�ءة  ف��ات��ح  يجيد  �أن  ف��ي  �أم���اًل  منحته 

و�لكتابة في وقت قريب. ويعبر �ل�ضيد يلدريم 

عن قلقه حول م�ضتقبل �بنه وعن م�ضيره في 

حالة وفاة و�لديه. فهو يعمل بنظام �لنوبات 

فائ�س  �ل�ضهر  نهاية  ف��ي  معه  يتبقى  وال 

يثق في  �أن��ه  �آن��ذ�ك  �الأب  �أك��د  يدخره. وقد 

�لتعليم �لخا�س و�أعرب عن �أمله في �أن تعمل 

قدر�  ليكت�ضب  فاتح  ت�ضجيع  على  �لمدر�ضة 

�أكبر من �ال�ضتقاللية. ولكن، بعد عام و�حد 

فقط قرر �لمدر�ضون �أنه يتعين على فاتح مع 

�إلى  �لتحويل  �لجديد  �لدر��ضي  �لعام  بد�ية 

مدر�ضة �أخرى تعتمد على »�لتنمية �لعقلية«. 

على  �إر�دت��ه��ا  فر�س  في  �لمدر�ضة  ونجحت 

�نتقاد  �لرغم من  و�لطفل، على  �الأهل  �إر�دة 

�ل�ضيد يلدريم لهذ� �لقر�ر معتبر� �إياه خطوة 

للور�ء، وباءت جميع محاوالته بالف�ضل ب�ضبب 

خالل  ف��وري  بمترجم  �ال�ضتعانة  م��ن  منعه 

�إط��الع  يتم  لم  ذل��ك  على  وع��الوة  �لمقابلة. 

�لحديث  خالل  حقوقه  على  يلدريم  �ل�ضيد 

مح�ضر  على  للتوقيع  لل�ضغط  وتعر�س  بل 

للجل�ضة لم يفهم م�ضمونه. 

كيفية �لتعامل مع �لإعاقة  تتخذ �لعديد 

من �الأ�ضر �لمهاجرة موقفا نقديا في مو�جهة 

�الأط��ف��ال  كريا�س  �الإق�ضائية  �لموؤ�ض�ضات 

�لخا�ضة.  �الحتياجات  ل��ذوي  �لمخ�ض�ضة 

�لحل  „يتمثل  فتقول:  فاريبا م�ضطفاوي  �أما 

�الأطفال  وج��ود  في  �لحال  بطبيعة  �الأم��ث��ل 

ذوي  �الأط��ف��ال  ولكن  �لبع�س“.  بع�ضهم  مع 

من  �أكبر  �ضعوبة  يجدون  �لمهاجرة  �الأ�ضول 

غيرهم في �رتياد رو�ضة �عتيادية �أو رو�ضة 

الإدماج �الأطفال �لمعاقين. �إذ يوؤكد �الآباء �أنهم 

بتلك  �أطفالهم  لالإلحاق  عرو�ضا  يتلقون  ال 

فيها بحجة عدم  يُقبلون  �أنهم ال  �أو  �الأماكن 

تو�فق حالتهم مع رو�ضات �الدماج. وال�ضيما 

غير  هجرة  �أو���ض��اع  من  تعاني  �لتي  �الأ���ض��ر 

م�ضتقرة، تجد �ضعوبة في �لعثور على �أماكن 

�أن  �لعلم،  مع  �الأطفال،  ريا�س  في  الأطفالها 

�لتي  ه��ي  �لتحديد  وج��ه  على  �الأ���ض��ر  تلك 

بحاجة �إلى �لدعم.

�أقامت   مثلها مثل �لعديد من �لالجئين 

�ل�ضيدة جاليلي مع �أ�ضرتها في د�ر لالجئين 

�أع�����و�م، وك��ان��ت حياتهم  ع��ل��ى م���دى ع���دة 

�لم�ضتركة في م�ضاحة مكتظة عبئا على طفلها 

يكن  لم  �آن��ذ�ك  „�لو�ضع  ككل:  �الأ�ضرة  وعلى 

جيد� بالمرة، بل �ضعبا للغاية. وو�ضل �الأمر 

بال�ضكاكين  م�ضاجرة  �ندلعت  �أن  م��رة  ذ�ت 

نتيجة  كله  وهذ�  �الأخ��رى.  �الأ�ضر  بع�س  بين 

�أ�ضارت  ذلك،  و�لتوتر.“ عالوة على  �ل�ضغط 

�ل�ضيدة جاليلي �أنها لم تتمكن في �لبد�ية من 

�إر�ضال طفلها �إلى ريا�س �الأطفال لعدم وجود 

�الأمل في  �ضاغرة، ففقدت على ذلك  �أماكن 

برو�ضة  لاللتحاق  فر�ضة  على  �بنها  ح�ضول 

�أربعة �أعو�م  �ندماجية. وحين بلغ من �لعمر 

�الحتياجات  لذوي  تعليمية  بموؤ�ض�ضة  �لتحق 

يخ�ضى  كان  قولها  ولكنه على حد  �لخا�ضة، 

�ل�ضر�خ.  عن  يتوقف  وال  �الآخرين  �الأطفال 

لريا�س  بموؤ�ض�ضة  �لتحق  �لطفل قد  كان  فلو 

�أطفال في وقت مبكر لكان هذ� من �ضاأنه �أن 

.....................................................................

حول  �لمعلومات  من  �لمزيد  �الإ�ضد�ر  يوفر 

 - و�ل��ه��ج��رة  „�الإع��اق��ة  �لبحثي.  �لم�ضروع 

�لتعليم  �ضياق  في  �لجو�نب  متعدد  تحليل 

�ل��ت��ال��ي: �ل���ر�ب���ط  ع��ل��ى  �ل�ضامل“  �ل��م��ب��ك��ر 

 www.weiterbildungsinitiative.
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يمنح �لطفل وكذ� �أ�ضرته فر�ضة في �لم�ضاركة �الجتماعية وتو�زنا يخفف من �ضعوبة �لمعي�ضة 

في د�ر �لالجئين. 

ون�ضتنتج من ذلك �أن �الأ�ضر �لتي تتمتع بقدر �أكبر من �لمعرفة حول �إعاقة �أطفالها، هي 

تلك �لتي ق�ضت �ل�ضنو�ت �الأولى من �أعمارهم في بالدها �الأ�ضلية. و�لعك�س �ضحيح، فتلك 

�الأ�ضر �لتي ُرزقت باأطفالها في �ألمانيا، تفتقر �إلى �لمعلومات ذ�ت �ل�ضلة باإعاقة �أبنائها. 

عرو�س  تتجاهل  �لمهاجرة  �الأ�ضول  ذ�ت  „�الأ�ضر  باأن  �إدع��اء�ت  وجود  من  �لرغم  وعلى 

�لهياكل �ل�ضعيفة في  �لمتوفرة لذوي �الحتياجات �لخا�ضة نظر� العتيادها على  �لخدمات 

بالدها �الأ�ضلية“ �إال �أن تقارير �لمقابالت �لتي �أجريت مع بع�س �الأ�ضر في �إطار هذ� �لم�ضروع 

�لبحثي عجزت عن تاأكيدها. 

�الأبناء  ��ضتقاللية  تعزيز  م�ضاألة  �أن  موتلو  كانان  تو�ضح  نظرهم“   فــي  محبوبة  „غير 
و�عتمادهم على �أنف�ضهم هي �ضاأن �أ�ضا�ضي للعائالت ذ�ت �الأ�ضول �لمهاجرة. وتروي لنا �أن 

�أبنائها لم يلتفتو� في �لبد�ية �إلى ما يعاني منه �أخيهم �ل�ضغير من توحد مبكر، فلقد و�جهو� 

كانان  تمانع  لم  يعاملوه كطفل طبيعي.  �أن  �أر�دو� دوما  الأنهم  �لبد�ية،  �ل�ضعوبات في  بع�س 

ولكنها �ضددت عليهم في �لوقت نف�ضه �أنه يتعين عليهم �إدر�ك حقيقة كونه معاقا و�لتعاي�س مع 

ذلك، و�أنه لن يطر�أ عليه تح�ضن في هذ� �ل�ضدد، بل �ضيظل يعاني من مر�س �لتوحد. و�أكدت 

لهم �أي�ضا �أن �ل�ضبيل �إلى م�ضاعدته يتمثل في تعزيز ��ضتقالليته و�عتماده على نف�ضه. جدير 

بالذكر �أن كانان �ضعيدة بذلك �لتقدم �لذي يحرزه �بنها في �لمدر�ضة �لخا�ضة وبوجود �إمكانية 

لتحويله �إلى مدر�ضة �إندماجية �ضاملة في �لم�ضتقبل.  

م�ضتوياتهم  عن  �لنظر  بغ�س  �لمهاجرة،  �الأ�ضول  ذوو  �الآب��اء  يدح�س  �أخ��رى  جهة  من 

�لتعليمية، �الإدعاء �لذي يق�ضي باأنهم ال يتمتعون باال�ضتعد�د �لكافي لدعم ورعاية �أطفالهم 

من خالل �لتعاون مع �لمدر�ضة. وعلى ذلك �تجهت فاريبا م�ضطفاوي �إلى تولي زمام �الأمور 

بنف�ضها و�ال�ضتر�ك لطفلها في ناد ريا�ضي يمار�س فيه �ألعاب �لقوى و�ل�ضباحة و�لتزلج على 

�لماء، وذلك حين �ضعرت �أن د�ر �لح�ضانة �لتي يرتادها ال تقدم مفهوما من �ضاأنه �أن يدعم 

�ل�ضبي ب�ضكل كاف. و�أر�دت من خالل ذلك �أن تقول له: „�نظر �إلى كل ما ت�ضتطيع تحقيقه!“ 

في  �لتربوي  �لعمل  على  �عتر��ضهم  �لتعبير عن  في  �لحذر  يتوخون  و�أمهات  �آباء  هناك 

�لمدر�ضة �أو في ريا�س �الأطفال  وهذ� هو �لحال مع فاريبا م�ضطفاوي، �لتي تعبِّر لنا عما 

�لقليل  �ضوى  طفلي  يتعلم  ال  ’لم  و�أ�ضاألهم  �إليهم  �أذه��ب  „لن  قائلة:  �ل�ضدد  هذ�  في  تخ�ضاه 

هنا‘؟ فهذ� �الأمر �ضوف يجعلني غير محبوبة في نظرهم“. وتوؤكد �أي�ضا �أنه من �ضاأنه �أن يوؤثر 

�أن �لعديد من �الآباء يتخذون موقفا دفاعيا في تعاملهم مع  �ضلبا على �الأبناء. ولذلك نجد 

�لموؤ�ض�ضات �لتعليمية، بدالً من �لم�ضاركة بما لديهم من خبر�ت ومعلومات حول �أطفالهم. فهم 

يحاولون �لتعوي�س عن جو�نب �لنق�س �لتي يرونها في نظام �لتعليم �الألماني من خالل �إجر�ء�ت 

و�أن�ضطة خا�ضة بهم، وال يجروؤون على طلب �لم�ضاعدة من �لموؤ�ض�ضات. ولكننا ن�ضتنتج من 

�لحو�ر�ت �أن محاوالتهم �الإ�ضافية لدعم ورعاية �أطفالهم تخفق عن تحقيق �أي تقدم في حالة 

غياب �لخدمات �الأ�ضا�ضية من بدل رعاية ومعونة ذوي �الإعاقة �لب�ضرية وبطاقات هوية لذوي 

�الحتياجات �لخا�ضة، وي�ضتهلكون على ذلك معظم طاقتهم في �ضمان �لمعي�ضة. 

�أما �لموؤ�ض�ضات �الألمانية �لم�ضوؤولة عن ذوي �الإعاقة، فهي ت�ضلط �ل�ضوء على ما توؤمن 

به �لبلد�ن �الإ�ضالمية من „عين حا�ضدة“ ومعتقد�ت �ضعبية في �إطار حلقات تدريبية موجهة 

ثقافية،  �أ�ضباب  �إلى  �لمجتمع  في  �الأ�ضخا�س  هوؤالء  دمج  تُرجع �ضعوبة  �أنها  �أي  لموظفيها، 

�لمهاجرة  �الأ�ضول  ذوي  �لمعاقين  �الأ�ضخا�س  تعيق  �لتي  �لهيكلية  �لحو�جز  تلك  متجاهلة 

وعائالتهم عن �لم�ضاركة �لمجتمعية.  

نُ�ضر �لمقال للمرة �الأولى في »�لتنوع« �� مجلة تابعة لر�بطة رعاية �لعمال بمنطقة �لر�ين �لو�ضطى

  .(AWO Mittelrhein e.V.) 

ترجمة: هبة �ضلبي
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قبل خم�ضة وع�ضرين عاماً، وقفُت �أمام معلِّم �لريا�ضيات، �أتلقى توبيخاً 

ماهية  عن  ��ضتف�ضرت  �أنني  �ل�ضبب  كان  و�لتهكُّم.  ب��االزدر�ء  م�ضوباً 

�لن�ضبة �لريا�ضية (بي Π)، ومن �أين �أتت. كنت �أنظر �إلى وجه �لمعلِّم 

�لذي كان يح�ّس باالإهانة، وقد �عترته م�ضحة غ�ضب يحاول مد�ر�تها، 

وهو يحاول جعلي �أح�س بالغباء وبالذنب الأن ال �أحد من زمالئي �لذين 

يتطلعون �إلّي بنظر�ت م�ضفقة؛ قد �ضاأل مثل هذ� �ل�ضوؤ�ل، ما يجعل 

�ضوؤ�لي „غير مفيد“ على حد تعبيره، فالمطلوب مني فقط „حفظ“ 

�أن قيمة باي ت�ضاوي (3٫14). كان و��ضحاً �أمامي بب�ضاطة �أن �لمعلم 

لم يكن يعرف من �أين �أتت هذه �ل� (3٫14) �لتي يطالبنا با�ضتخد�مها 

عند ح�ضاب م�ضاحة �لد�ئرة. 

�لمعلمين  ف��ي  ثقتي  ت��اآك��ل��ت  �ل��ي��وم  ذل��ك  ف��ي  �أن  �الآن  �أع���رف 

�ضنتين  بعد  ذروت��ه  بلغ  تاأثير  وهو  منهم،  ت�ضدر  �لتي  و�لمعلومات 

ال  �أ�ضبحت  فقط  الأنها  �لمدر�ضة  تركُت  عندما  �لحادثة،  تلك  من 

�إلى �لدر��ضة بعدها، لكن لم  �لعودة  جبرت على 
ُ
�أ تروق لي. بالطبع 

�أعد �آخذ �لعملية �لتعليمية ماأخذ �لجد مثلما كنت �أفعل. والأن �أبي، 

�نحد�ر  �الأمل  خيبة  من  بكثير  ير�قبون  كانو�  وزمالئي،  و�لمعلمين، 

كنت  �لتي  �الأول��ى  �لمر�كز  من  ع��ام،  بعد  عاماً  �لدر��ضي  م�ضتو�ي 

�أحتلها، حتى �ضرت �ضمن زمرة �لو�ضط، لذ� عندما �متلكت �أخير�ً 

في  �لدر��ضة  الأت��رك  ه��ذ�،  �لتعليم  نظام  من  �الإف��الت  على  �لقدرة 

تبد  لم  �الأخيرة؛  �ل�ضنة  نهاية  على  معدود�ت  �أ�ضهر  قبل  �لجامعة 

على  فعلهم  رّد  كان  مثلما  باالإ�ضفاق  يحيطوني  �أو  �لده�ضة  عليهم 

طبيعياً،  �الأمر  بد�  بل  �ل�ضابقة،  �لمرة  في  �لمدر�ضة  ترك  محاولتي 

فما عاد �أيٌّ منهم ينتظر مني �ضيئاً على ما يبدو.

 ح�ضناً، كان هذ� منذ �ضنو�ت بعيدة، ومن �لو��ضح �أنني ال زلت 

حياً حتى �الآن، على عك�س �ضيئ �لحظ (هانز جيبنر�ت) بطل رو�ية 

»تحت �لعجلة« ل� (هرمان ه�ضه). لكنني ظللت �أرى بو�ضوح �لعثر�ت 

�لتي ت�ضعها في طريقي تلك �ل�ضلطات �لتي �� كما يقول ه�ضه �� هزمت 

بطله (هانز جيبنر�ت) وكادت تهزمه هو �ضخ�ضياً، �أعني تلك �لعر�قيل 

و�الإف��الت من  �ل�ضلطات  تلك  كعقاٍب على محاولة رف�س  تبدو  �لتي 

�ضيطرتها، وربما هذ� �لعقاب �أحد �الأ�ضياء �لتي تخيف �لكثير ممن 

�لرتيب  �لطريق  ذلك  في   �ل�ضير  من   �� مثلي   �� �لهرب  في  يرغبون 

باأنها:  ه�ضه  هرمان  يحددها  �لتي  �ل�ضلطات،  تلك  يد  تر�ضمه  �لذي 

�لتي  �لمكافاآت  مقابل  في  و�ل�ضلطة“،  �لتقاليد  �لدين،  „�لمدر�ضة، 

ينالها �لمثابرون على �ل�ضير في �لطريق �لمر�ضوم لهم �ضلفاً.

ويقدم لنا هرمان ه�ضه، عبر تتّبع �ضيرة �لحياة �لق�ضيرة و�لماأ�ضاوية 

للفتى هانز جيبنر�ت، في بلدته، و�أثناء رحلته �إلى عا�ضمة �لمقاطعة 

للجلو�س لالمتحان �لموؤهل للدر��ضة في دير (ماولبرون) �لذي يمّثل 

ثم  للبلدة،  �الجتماعي  �لن�ضيج  كل  �أمل  بل  وح�ضب،  هانز  �أمل  لي�س 

بالغو�س في ما خلَّفته �لتاأثير�ت �لعميقة لوجوده في �لدير، ودر��ضته، 

ومقابلته للفتى (هرمان هايلنر)؛ نقي�ضه �لملول �لناقد �لحّر، �لذي �أثَّر 

عليه حّد �أن جعله يفكر في مقاومة �ضلطة �لدير بعدة طرق، �إلى �أن 

تركه بال عودة، وو�ضوالً �إلى �لميتة �لفاجعة ل� (هانز)؛ يقدم (ه�ضه) 

ي �لكثير من نقاط �ضعف  عبر كل ذلك �ضرد�ً نموذجياً يك�ضف ويعرِّ

�لعملية �لتعليمية وتاأثير�تها �لكارثية على نفو�س �لكثير من �لطالب. 

وبرغم �أن �أكثر من قرن مّر على �الأحد�ث �لتي يرويها (ه�ضه)، لكن 

من �لو��ضح �أن �لتحديات ذ�تها ال تز�ل مثار نقا�س ونظر، كما �ضنرى.

مقاومة د�ئمة  ال تخلو مدر�ضة من بع�س �لخارجين �لمتمردين على 

نظام �لتعليم، �لر�ف�ضين لتنميطهم، و�لمحاربين من �أجل ما يحّبونه 

�أو ما يوؤمنون باأنه يمّثل جوهر �الإن�ضان فيهم. لذ� تتعدد �لتجارب �لتي 

ت�ضبه تجربتي، �أو حتى تجربتَْي هانز جيبنر�ت و هرمان هايلنر �للتين 

لعنا عليهما في متن رو�ية »تحت �لعجلة«. فهذ� �لنوع من �لتجارب  �طَّ

ال يُحّد بجغر�فيا دون بقية بقاع �لعالم، �أو بزمن دون بقية �الأزمان. 

فمثلما هناك م�ضتركات بين �أبناء �لبلد�ت �ل�ضغيرة ال تتاأثر بالمكان 

وال بالزمن، يالحظها من يقر�أ منهم رو�ية ه�ضه »تحت �لعجلة«، وهو 

يتتبع فيها ربما تفا�ضيل طفولته بحذ�فيرها؛ هناك �أي�ضاً م�ضتركات 

تهدف  جوهرها  في  تظل  تطورت  مهما  �لتي  �لتعليم،  بنظم  تتعلق 

�إلى جعل متلقي �لتعليم هذ�، مّت�ضقاً مع �لخط �لعام للمجتمع، وهو 

�لتعليم  نظام  ناقدي  حتى  عليه،  يتفق  �لجميع  �أن  �لطريف  من  �أمر 

�لتقليدي، كما �ضنرى.

بين  �ل�ضر�ع  من  نقر�أه  �ضيء  وهذ�  بالطبع،  خطير  �أمر  �لتعليم 

من يرون �أن �لعملية �لتعليمية هي „عملية ت�ضكيل“ لنظام �لِقيَم لدى 

�لتلميذ بما يتو�فق و�لنظرة �ل�ضائدة لما هو �ضائب وما هو خاطئ، 

ومن يرون �أن تكون �لعملية �لتعليمية „عملية تنمية“ لما هو �إن�ضاني 

م�ضترك من �لقيم، وتنمية لالإدر�ك و�لوعي بالكينونة في جدلها مع 

�لمحيط، لذ� يحاول كل طرف �ل�ضيطرة على �لتعليم لغر�س روؤ�ه في 

تربة �لمجتمع، لكننا �أي�ضاً ننتبه �إلى �أن �لطرفين في نهاية �لمطاف 

يجعالن من �لتلميذ مو�ضوعاً للعملية �لتعليمية ولي�س مركزها.
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في رو�ية »تحت �لعجلة« يرينا هرمان ه�ضه ب�ضخريته �لقاتمة �أن 

نمط �لتعليم �لتقليدي، �لذي يمثل �لر�أي �الأول، غر�ضه هو: „�أن يكبح 

في نفو�س �لفتيان �ل�ضباب �الندفاع �لفظ ويقتلع �ل�ضهو�ت �لفطرية 

ويزرع بدالً منها �لُمثُل �لهادئة �لمتو��ضعة �لمعترف بها �جتماعياً“، 

„بدون  �أنه  يرون  �لتعليم  من  �لتقليدي  �لنمط  بهذ�  يوؤمنون  من  و�أن 

هذه �لتربية و�لم�ضاعي �لمدر�ضية ي�ضبح (�لتلميذ) مثل �لبع�س من 

�لطموحين:  �لموظفين  �أو  �لحا�ضر،  �لوقت  في  �لقانعين  �لمو�طنين 

�ضيقاً، مندفعاً، نكرة، �أو حالماً، ح�ضياً، عديم �لفائدة، �ضيء ما فيه، 

�ضعلة خطيرة  يحطم،  �أن  يجب  متخلف،  منظم،  غير  وح�ضي،  �ضيء 

تجاه  �لتقليدية  �لنظر  وجهة  و�أن  عليها“،  يد��س  �أن  تطفاأ،  �أن  يجب 

كما  „�الإن�ضان  �أن  ذ�ك هي  �لتعليم  نظام  �لمندمج في  �الإن�ضان غير 

خلقته �لطبيعة كائن غام�س، خطير، ال يمكن 

غير  جبال  من  مندفع  تيار  �إن��ه  به،  �لتكهن 

معروفة، غابة قديمة غير منتظمة، ال طرق 

فيها وال م�ضالك، ومثل هذه �لغابة �لقديمة 

يجب �أن ي�ضاء وينّظف ويحدد بعنف. هكذ� 

يجب على �لمدر�ضة �أن تك�ضر �ضوكة �الإن�ضان 

ومن  بقوة،  وتحده  عليه  وتنت�ضر  �لبد�ئي 

مهماتها �أن ت�ضيره ع�ضو�ً نافعاً في �لمجتمع 

وفق �الأ�ض�س �لمتعارف عليها و�أن توقظ فيه 

حينئذ  �لتامة  تربيتها  تتوج  �لتي  �ل�ضفات 

باإكمال �أخالق �لثكنة �لع�ضكرية �لدقيقة“.

�إال �أن بول فر�يري  �� مثاًل �� ر�ئد »�لتعليم 

�لتقليدي  للتعليم  �لعتيد  و�لعدو  �لحو�ري«، 

من  �لنقي�س  على  ي�ضميه)؛  كما  (�لبنكي 

طريق  �أو  �ضبيل  هو  �لتعليم  �أن  ي��رى  ذل��ك، 

�لحرية،  �إلى  و�ضوالً  �لقهر  على  �لثورة  �إلى 

و�إلى تمكين �لمقهورين من مقدر�تهم. وعلى 

�لرغم من �فتر��س ح�ضن �لنية لدى فر�يري، 

للتعليم عن  نظريته  يمكننا ف�ضل  �أننا ال  �إال 

مفهوم »�لتحرُّر« لديه، بظالله �الأيديولوجية 

 �� �لتعليم  تجعل  �لنهاية  في  �لتي  �لمعروفة، 

�� عملية لجعل  �لتقليدي  �لنظام  مثلما يفعل 

وفق  �لمجتمع  ف��ي  نافعاً  „ع�ضو�ً  �لمتعلم 

�الأ�ض�س �لمتعارف عليها“، وال ي�ضفع لفر�يري 

�أن �أ�ض�ضه �لتي يدعو �إليها ال تتفق مع �أ�ض�س 

�لتقليديين.

لنا هرمان  بيَّن  �لتي  مثل هذه  �إنَّ خطًة 

�لتقليدي،  �لتعليم  غر�س  �أنها  �أع��اله  ه�ضه 

�إن�ضان  �إلى �ضنع   �� �أو�ضح هو  �� كما  �ضتوؤدي 

مّيت، �إذ �أن تفا�ضيل هذه �لخطة كلها تذهب 

�لناظر  ل�ضان  على  ه�ضه  يقول  �لحياة.  �ضد 

في رو�ية »تحت �لعجلة«: „يا لروعة �لتغيير 

�لذي طر�أ على �ل�ضغير جيبنر�ت! لقد تخلى 

�ل�ضحك  عن  و�نقطع  و�للعب،  �لت�ضّكع،  عن 

�الأر�ن��ب  ور�ء  و�لرك�س  �لب�ضتنة  ممار�ضة  عن  وتوقف  �لف�ضل،  في 

و�ضيد �الأ�ضماك �لمزعج“.

ي�صعب �لتمرد على �لرمز  مثلما هي �لحال في �لحياة؛ تمتلئ 

رو�ية »تحت �لعجلة« باالإ�ضار�ت و�الأمثلة �لتي ت�ضرح ب�ضيء من �لدقة 

ماآالت �ل�ضغط على �لموهوبين لي�ضيرو� ما ال يرغبون فيه حقيقًة، 

�لمنزل  في  �ضو�ء  �لمت�ضلط،  �الجتماعي  �لنظام  رغبة  تحقيق  بقدر 

�لموهوبين  لتميُّز هوؤالء  باالً  تلقي  �لتعليم ال  �أن نظم  �إذ  �ل�ضارع،  �أو 

بقدر ما تهتم بجعلهم »نموذجيين« في �ضلوكهم ومح�ضوين بالمعلومات 

�لتي ينفقون جهد�ً جبار�ً في حفظها و��ضتظهارها دون تعمقهم فيها، 

وهذ� ما عّبر عنه ه�ضه بب�ضيرة نافذة على ل�ضان �لم�ضاك�س هرمان 

هايلنر: „هنا نقر�أ هوميرو�س كما لو كانت �الأودي�ضا كتاباً لتعلُّم �لطبخ، 

ويعالجان  يجتر�ن  ثم  فقط  �ضعريين  بيتين  �لو�حدة  �لح�ضة  تتناول 

حتى ي�ضاب �لمرء بالقرف، وفي نهاية كل ح�ضة يكرر كالعادة: ها �أنتم 

ترون كيف عالج �ل�ضاعر هذين �لبيتين بح�س رهيف“.

بنيته  في  ي�ضبه  �لعجلة«  »تحت  رو�ي��ة  في  (ماولبرون)  دير  �إن 

�لنف�ضية �� �إن جاز لنا �أن ن�ضميها كذلك �� فكرة �لتعليم في جوهرها، 

بين  �لنف�ضية  �لعالقة  فت�ضابك  و�لزمان،  �لمكان  عن  �لنظر  بغ�س 

ثقل  من  يحمله  بما  يجمعهم،  �ل��ذي  و�لمكان  و�لمعلمين  �لطالب 

رمزي في نفو�س من بد�خله؛ ي�ضنع حالة نف�ضية عامة وجّو�ً يحتاج 

للتمرد عليه كما فعل ه�ضه �ضخ�ضياً، و هرمان  �إلى �ضجاعة جّبارة 

هايلنر في رو�ية »تحت �لعجلة«، وربما كما فعل هانز جيبنر�ت و�إن 

�أقل من �ل�ضجاعة؛ ي�ضبه فكرة �لتعليم  بطريقة مختلفة تحتاج قدر�ً 

في جوهرها من حيث �إّن �لتعليم كنظام ال يز�ل يحظى بثقل رمزي 

يجعل �لتمرد عليه �ضرباً من �لم�ضتحيل، �إذ �أن �ل�ضلطات �لتي �أ�ضار 

ما  في  يتو�فر  لم  �أم  �لنية  ح�ضن  تو�فر  �ضو�ء  قبل،  من  ه�ضه  �إليها 

ليكون  للفرد  �الأول  �لت�ضكيل  خطَّ  بو�ضفه  �لتعليم  ت�ضتخدم  تفعله؛ 

كما هي  �الجتماعية  �لوتيرة  �ضير  ي�ضمن  بما  �لمحيط  مع  متو�فقاً 

كونه  عن  �لنظر  بغ�س   �� �لتعليمي  �لنظام  ففي  حادة،  تغّير�ت  دون 

�أو �أهلياً �� يتم �ال�ضتغال على محاولة �إخ�ضاع  �أو مدنياً  نظاماً دينياً 

ذ�ت  ويعتنقون  مت�ضابهين  �لجميع  لجعل  ظاهرياً،  ولو  �لمختلفين، 

�لنظرة تجاه �لم�ضلمات �لرئي�ضية.

كما  �لتعليم  على  �لجميع  ير�هن  نعم،  و�أ�ــصــر�ر   �أخيار  ثّمة  لي�ص 

�الجتماعي  �لنظام  في  ثورة  �أو  تغيير  �إح��د�ث  يريدون  من  �أ�ضلفنا؛ 

�الأمور  �إبقاء  يريدون  من  وكذلك  و�لثقافي،  و�القت�ضادي  و�ل�ضيا�ضي 

على ما هي عليه قدر �الإمكان. تُتَّهم نُظم �لتعليم �لتقليدية (دينية، 

ر�ضمية تحت يد �لدولة، �أهلية) باأنها تعمل على �إنتاج �أفر�د خا�ضعين 

�ضد  وتقف  �لموهبة  تقتل  و�أنها  و�لمجتمع،  و�الأ�ضرة  �لدين  ل�ضلطة 

�أن  يخفون  ال  هذ�  �لتعليم  نظام  ممثلي  �أن  �إال  و�الإب��د�ع،  �الختالف 

غر�س �لتعليم �� في نظرهم �� �إ�ضافة �إلى معرفة �لقر�ءة و�لكتابة، هو 

خلق فرد �ضالح في �لمجتمع، معّرفين »�ل�ضالح« باأنه �اللتز�م بن�ضق 

��ضتمر�ره  �لمجتمع و�لعمل على �ضمان  �ل�ضائد في  �لقيم و�الأخالق 

وديمومته.

لكن �أعد�ء �لتعليم �لتقليدي تو�جههم عدة مع�ضالت ت�ضكل تحدياً 

�الآن  �أنهم حتى  �إذ  �ضديدة،  ب�ضرعة  �لمفاهيم  فيه  تتحرك  في عالم 

للعملية  مفهومهم  بو�ضوح  يبينو�  �أن  ي�ضتطيعون  ال 

�إليه،  ت��وؤدي  �أن  ينبغي  وم��ا  „�ل�ضحيحة“  �لتعليمية 

�الأحيان  كثير من  �إذ في  �الإيديولوجيا،  نطاق  خارج 

يظهر وكاأنهم فقط يحاولون فر�س ن�ضق قيم مختلف، 

وو�ضع �لمتعلمين تحت �ضيطرة �ضلطات �أخرى غير 

و�لمجتمع)،  و�الأ�ضرة  (�لدين  يحاربونها  �لتي  تلك 

وهو ما يجعل �ل�ضر�ع م�ضو�ضاً في كثير من تجلّياته 

و�فتر��ضاته، �إذ يبدو � مثال � �أن كثير�ً ممن �ختارو� 

بقتل  (�لمتهم  �لتقليدي  �لتعليم  نمط  من  �لخروج 

�لموهبة) من �لموهوبين، لم يوؤّد خروجهم هذ� �إلى 

تنمية مو�هبهم هذه، بل في �لغالب ذ�بو� و�ضط �لنا�س �لعاديين ب�ضهولة 

دون �أن تُبرزهم مو�هبهم لي�ضبحو� ذوي �ضيت معروف، تماماً مثلما 

حدث ل� هرمان هايلنر في رو�ية »تحت �لعجلة«، هذ� مع �النتباه �إلى 

�أن �إح�ضاء �أ�ضماء مثل �أين�ضتاين، وفار�د�ي، ومندل، و�إدي�ضون، و�ضتيف 

�لعباقرة  �أّن  على  تدل  ونماذج  �أغلبية،  �أنهم  باعتبار  �لخ،   ... جوبز 

�لتقليدية،  �لتعليم  نظم  تقبل  في  �ضعوبة  وج��دو�  ممن  و�لموهوبين 

�ضينجحون على �لفور حال تمكنو� في �لخروج منها؛ هذ� �الإح�ضاء 

م�ضلل، �أو على �أقل تقدير يمكن و�ضفه باأنه غير دقيق، �إذ ال نعرف 

ن�ضبة هوؤالء �إلى مجموع من كانت لديهم موهبة ما، وتركو� �لمدر�ضة، 

�أخبارهم  �ضارت  ثم  ومن  نجحو�  من  فقط  فهوؤالء  منها،  ط��ردو�  �أو 

وق�ض�ضهم متاحة ومعروفة.

لذ� فاإن �لتعميم �لذي يمثِّل، في كثير من �الأحيان، ملح وبهار�ت 

حرب وجهات �لنظر في م�ضاألة �لتعليم، هو تعميم مخل بكل تاأكيد، �إذ 

يفتقر �إلى بر�هين يمكن �لركون �إليها، وي�ضبح �ل�ضر�ع �� لالأ�ضف �� في 

كثير من �أطو�ره تمظهر�ً �أو َعَر�َضاً من �أعر��س �لحروب �الأيديولوجية، 

بين �لي�ضار و�ليمين قديماً، ثم بين من ين�ضدون �ل�ضيطرة د�خل �إطار 

�لنظام �لو�حد �الآن.

�أم  تقليدياً  �أك��ان  �ضو�ء  تعليٍم،  نظاَم  باأن  قطعياً  �لبت  يمكننا  ال 

ال، هو نظام غير �ضالح، مثلما ال يمكننا �لبت كذلك باأن نظاماً ما 

�لمجتمع  �ل�ضالح هذ� يتحرك مع حركة  �أن مفهوم  يبدو  �إذ  �ضالح، 

في تطورها وفي �ضعودها و�نتكا�ضها، لكن �� مثلما بّين هرمان ه�ضه 

في وقته، وتبيِّن �لتجارب حتى �الآن �� ثمة �أ�ضر�ر تحدث، �أحياناً يكون 

�ضببها فهم �لمعلم لعملية �لتعليم ولدوره، وهو فهم تلعب فيه �لقو�نين 

�إ�ضافة �إلى �لتركيبة �لنف�ضية للمعلم نف�ضه،  �الجتماعية دور�ً مقدر�ً 

لذ� نجد معلماً �� مثلما حدث معي �� يعتبر �أن توجيه �ضوؤ�ل �إليه وهو ال 

يعرف �الإجابة عليه، �أمر يمثل �إهانة له وتقلياًل من قدره، في�ضب جام 

غ�ضبه على �لتلميذ �لمت�ضائل، بينما قد نجد معلماً �آخر قد يجتهد 

في �الإجابة �أو يجعل رد فعله �أقل عنفاً.

تحديات خ�صبة  على �أهمّيته، يظل �لتعليم حقاًل لل�ضر�ع و�لتنظير 

ومحاوالت �لتح�ضين �لم�ضتمرة، �إال �أن ثمة قلقاً د�ئماً تثيره حقيقة �أن 

�لتوجيه يظل جزء�ً من �لعملية �لتعليمية بكل ما يعنيه ذلك من تعدٍّ 

غير مبا�ضر على �ختيار�ت �لمتعلمين، وتحكُّم قد ال يكون حميد�ً في 

وجهاتهم، وما يمكن �أن يجّره ذلك من دمار نف�ضي على �لكثيرين ممن 

لم ي�ضتطيعو� �لتوفيق بين ما يريدون وما ير�د منهم.

�لتعليم عملية مفيدة حقاً  �إلى �ضيغة تجعل  �لو�ضول  و�إلى حين 

نحو  توجيهه  تحاول  وال  م�ضبقة،  ت�ضور�ت  في  ت�ضجنه  ال  للمتعلم؛ 

نموذج بعينه للعي�س، وال تحاول تحطيم روحه �لنّز�عة �إلى �النطالق، 

وتهذيب فروعه �لنامية في �تجاهات متعددة؛ �إلى حين �لو�ضول �إلى 

ذلك، ثمة �لكثير ممن �ضيتحطمون على �ضخور �لم�ضتحيل، و�لقليل 

ممن �ضينجون، فنعرف عنهم، ونتتبع �ضيرة �إفالتهم منده�ضين، وفي 

قر�رة كل مّنا توٌق خافت �إلى ذ�ت �لم�ضير.

 محفوظ ب�صرى  كاتب من �ل�ضود�ن.

لوحة ر�ضمها �أطفال �أفغان، 

من كتاب

„كان يا ما كان“ � �أطفال 

�الأفغان وعالمهم. 

“Es war einmal oder 

nicht”, Roger Willemsen.

S. Fischer Verlag, 

Frankfurt, 2014.
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�لدر�ص �لأول: �صكان �لمريخ، هل يعي�صون بيننا؟

�أعدُّ نف�ضي للم�ضاركة في در�س لمادة �لتاريخ في �إحدى �لمد�ر�س �لعمومية بد�أت  و�أنا 

بقر�ءة �لمنهاج �لُمقرر على �لتالميذ، �ل�ضادر من �إحدى دور �لن�ضر �لكبيرة و�لمعروفة، وهو 

يدخل في �إطار �لمناهج �لتعليمية في �لعديد من �لواليات �الألمانية.

يحتوي �لكتاب على ف�ضلين حول �لنازية، نجد في �أحدهما كاريكاتور�ً يبعث فيك �لف�ضول: 

جدُّ �ضخم �لج�ضم يجل�س على كر�ضي، ويوحي باأنه ال يطيق �أي �عتر��س على ما يقول. يقف 

�أمامه حفيده وهو نحيف �ضغير �لج�ضم، يرفع ر�أ�ضه �إلى �الأعلى بكبرياء، وقد ظهر على وجهه 

�لخوف، لكنه ي�ضع يديه في جيبه. يقول �لجد: 

وفي تلك �الأثناء �ضنة 1٩33 (ظهر في بالدنا �َضَكنُة �لمريخ �لبرونزّيون)، وكانت �أعد�دهم 

كبيرة جد�ً. كانو� يبط�ضون بالنا�س وينهبون في كلِّ مكان حيثما ُوجدو�. مرَّ بع�س �لوقت. وفي 

�ضنة 1٩45 �ختفى كّل (�َضَكنُة �لمريخ �لبرونزّيون) وال �أحد يعرف، حتى يومنا هذ� من �أين 

جاوؤو� وماذ� جرى لهم. كما نقر�أ في �لكتاب حو�ر�ً مع تركي يُدعى �أر�ضالن، �أحرق �لنازيون 

�لجدد �ضنة 1٩٩2 بيته في مدينة مولن (Moln)، وقد �أّدى ذلك �إلى موت زوجته و�بْنَتَيْه، �أما 

هو فقد نجا الأنه رمى بنف�ضه من نافذة �لمطبخ �لُم�ضتعل .

�ضّب  عندما  فجيعته.  يبكي  وهو  �أر�ضالن  ي�ضاأل  �لم�ضير؟  هذ�  �ألقى  كي  �رتكبِت  ماذ� 

�لحريق هرعت زوجتي �إلى �لعتبة لتنقذ �ل�ضغار، وبلمح �لب�ضر، بد�أت �أل�ضنة �لنار تعلو حتى 

�أني لم �أ�ضتطع �أن �أخرج من �لباب فقفزت من �ضباك غرفة �لنوم، جاءت زوجتي بابننا �إلى 

�لمطبخ ولذلك نجا وعادت م�ضرعًة نحو عتبة �لباب لكن �لنار �لتهمتها هناك مع طفلينا. 

�أ�ضاأل لماذ�؟ فقد جئنا �إلى هنا للعمل، بناء على دعوة، ولم نحاول �أن نفر�س �أنف�ضنا. �أهكذ� 

يُعامل �ل�ضيف؟ بعد عدة �ضفحات نقر�أ قائمة باأ�ضماء �لمنظمات �لنازية �لجديدة في �ألمانيا. 

و�إلى جانب بع�س ه�ذه �لمنظمات نجد تاريخ حظر ن�ضاطها. ولكن موؤلفّي �لكتاب طرحو� 

�لق�ضية وكاأنها تحتمل �لنقا�س. فحظر ن�ضاط منظمات بعينها ال يوؤدي �إلى �أن يتخلّى �أع�ضاء 

ه�ذه �لمنظمات عن �أفكارهم، بل غالباً ما تحّر�ضهم على �لعمل �ل�ضرّي، بحيث ي�ضعب مر�قبة 

ن�ضاطاتهم. كما نقر�أ في �لكتاب �أقو�الً ل�ضباب من �لنازيين �لُجُدد في �لت�ضعينات من �لقرن 

�لما�ضي:

لماذ� تحرقون بيوتاً ينام فيها ب�ضر؟ فجاءت �الأجوبة:

„�ضّرحو� و�لدي من عمله، و�ضّغلو� „ �أتر�كاً“ وتريد مني �أن �أقف مكتوف �ليدين؟“

„هم يح�ضلون على �ل�ضكن وعلى م�ضاعد�ت من �لدولة، ال يمكنني �أبد�ً �أن �أح�ضل عليها، 

وهكذ� �أ�ضبحُت مو�طناً من �لدرجة �لثانية“.

I منذ �صنو�ت تجري محاولت عديدة للبدء بتدري�ص مادة �لتربية 

�لإ�صالمية �لجامعة لكل �لمذ�هب و�لمفتر�ص �أن يبد�أ �لآن، لكن 

�لم�صاكل مت�صعبة و�لفاعلون على خالف �صديد.

    

كلنا األمان األي�س كذلك؟

درو�ص حول �لنازية

STANISŁAW STRASBURGER    صتاني�صو�ف �صتر��صبورغر�

»نحمل �لخير لم�ضر«،

من �أعمال �لفنانة 

�لم�ضرية هدى لطفي،

Photo:

Stefan Weidner
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„�إذ� كانت �لدولة ال ت�ضتطيع �أن تحّل هذه �لم�ضكلة، �ضنحلّها نحن.“ كما نقر�أ:

„نريد بذلك �أن نلقن �ل�ضيا�ضيين در�ضاً“.

وفي �أ�ضفل �لدر�س نجد عدة تمارين تحّفز �لتالميذ على �لبحث عن �لدو�فع �لتي ذكرها �ل�ضبان من مرتكبي 

هذه �الأفعال. وتقترح �إجر�ء مناق�ضات حول �لعقوبات. كما ت�ضّجع على �ال�ضتف�ضار حول �إذ� ما حدث �ضيء من هذ�، 

�أو هل من �لممكن �أن يحدث ذلك في محيطهم. و�لحديث عن هذ� يمكن �أن يجري مع �ل�ضرطة �أو �الإدعاء �لعام �أو 

موؤ�ض�ضات �ضوؤون �ل�ضبيبة. في نهاية �لف�ضل �لمخ�ض�س لتاريخ �ألمانيا �لهتلرية نجد �ضورة م�ضهورة من �نتفا�ضة �لغيّتو 

�ليهودي في و�ر�ضو في بولند�. حيث نرى �لجنود �الألمان يقودون رتاًل من �أنا�س م�ضت�ضلمين يتقّدمهم �ضبي �ضغير. 

هناك معلومة تفيد باأن �ل�ضبي هو �لوحيد �لذي نجا من �لموت من �أ�ضرته وهو يعي�س في نيويورك. في �ل�ضورة نجد 

�ألمانياً حاماًل بندقية �إلى جانبه. ومعلومة تفيد باأنه تّم �لتحقق من �ضخ�ضية �لجندي هذ� بعد 26 عاماً، ومّثل �أمام 

�لمحاكم �الألمانية �لتي حكمت عليه باالإعد�م �ضنة 1٩6٩. 

�لدر�ص �لثاني: من �أنت؟ �ألماني �صغير ... ما �صعارك؟

�ضاأق�ّس عليك ق�ضة، بد�أت �ل�ضيدة �ضوميرز نائبة مدير �لمدر�ضة وُمدرِّ�ضة �للغة �الألمانية في بورتز (Porz): كنا 

ننفذ برنامجاً للتبادل �للغوي بين �لتالميذ مع مدر�ضة ثانوية في �لمجر. هل تعلم ماذ� قال لي مدير تلك �لمدر�ضة؟ 

�أرجوِك �أن تر�ضلي لنا تالميذ �ألماناً فقط، ال نريد عرباً �أو �أتر�كاً �أبد�ً. نريدهم من �الألمان فقط. ولم ينفع معه �لكالم 

�أّن هوؤالء »�الأتر�ك« في مدر�ضتنا غالباً ما يجيدون �الألمانية �أف�ضل من �الألمان �الأ�ضليين. فما قولك في هذ�؟ وكان 

ال بّد من مو�فقته، كي �أ�ضتطيع �أن �أ�ضارك في در�س �لتاريخ مع �ل�ضف �لعا�ضر. في �الأ�ضبوع �لذي �ضبق �للقاء، �لتقى 

�لتالميذ ب�ضحايا �لحرب وكانو� �ضيوفاً قدمو� من بيالرو�ضيا. ماذ� يتعلّم �الأطفال �الألمان عن �لنازية؟ وما موقفهم 

من �لتاريخ؟ طلبُت من �لمدرِّ�ضة �أن ال �أقت�ضر على ح�ضور �لدر�س، بل �أريد محادثة �لتالميذ، لوحدنا بال مدّر�س، غير 

�أنها �أبدت تحّفظها �تجاه ذلك. �بت�ضمت لي وقالت وهي تتفح�ضني طو�ل �لوقت: �أنَت تحّرك م�ضائل ح�ّضا�ضة، و�أنا ال 

�أعرف الأي مجلة تعمل، وبالتالي ال �أعرف ما يمكننا �أن نتوقعه من ذلك. وجاءني �لعون من حيث ال �أدري، من تلميذ 

بولندي من �ل�ضف �لعا�ضر �ل�ضعبة �ل�ضاد�ضة ��ضمه د�نيال فقال: لي�س هناك ما نخاف منه في �ل�ضحافة �لبولندية.

بالن�ضبة للدرو�س عن �لنازية �� بد�أت �ل�ضيدة �ضوّميرز �لكالم، وكانت قد بد�أت ترتاح ل�ضخ�ضي �� فكما ترى بنف�ضك، 

فاإّن 25% من �لتالميذ يحملون جو�ز�ت �ضفر �أجنبية. �أكثر من 60% منهم �أحد و�لَديه �أو كالهما من �أ�ضول �أجنبية. 

فهتلر بالن�ضبة لهم حكاية من عالم �آخر. ال يوجد �إذ�ً �أّي �ضكل من �لتماهي مع �لتاريخ، على �أ�ضا�س �أّن هوؤالء �أجد�دي، 

�لو�حد خليطاً من  …، �ضترى. وفي نف�س �لوقت نجد في �ل�ضف  �ألماناً  باأولئك �لذين ن�ضميهم  وهذ� يتعلّق كذلك 

�ل�ضتينات من �لقرن  �ل�ضباب �الألمان في  �إّن تمّرد  �أعرف ماذ� تتوقع من هذ� �لدر�س.  خلفيات عائلية مختلفة. ال 

�لما�ضي �ضد زيف ونفاق �آبائهم كان �أ�ضا�ضه عاطفياً. كما كان له ما يبرره تاريخياً. �أما �الآن فلي�س له مرجعيته. وعليه 

كيف ندّر�س تاريخ �لنازية؟ لماذ� �أو الأي هدف � �إذ� �أردَت � ندّر�س؟ نحن ن�ضعى �أن نروي ذلك كتجربة متطرفة ذ�ت 

طابع �ضمولي، ولكننا ندّر�س كذلك �لحرب �الأهلية في �إ�ضبانيا �أو في �ليونان. �أعدت �ل�ضكرتيرة �لقهوة، وبد�أ �لهدوء 

ي�ضود بعد �أن �نتهت �لفر�ضة. بعد لحظة بد�أت �ل�ضيدة �ضوّميرز تكلمني باإلفة و�أريحية.

�ضاأكون �ضريحة معك. فيما تهّم �لنازّيُة �لتالميذ؟ هذ� لي�س عالمهم. هم يهتمون وتبد�أ عيونهم تلمع عندما نتحدث 

في �لدرو�س عن �لم�ضاو�ة بين �لمر�أة و�لرجل. لناأخذ مثاالً من �خت�ضا�ضي �أنا، فلن تجد �ليوم من يهتم بغوته �أعظم 

�ضاعر �ألماني. من �لجدير بالذكر �أن محدثتي خريجة �الأدب �الألماني وتعمل في �لمهنة ع�ضر�ت �ل�ضنو�ت و تتكلم دون 

�أي �نفعال عاطفي. في �لمدن فاإّن ثلث �الأطفال �إح�ضائياً من �أ�ضول �أجنبية، وهم �الآن �ألمان. ح�ضناً يُمكنك �لحديث 

مع �لتالميذ ثم تاأتي �إلى �لدر�س. بعد �لحديث مع �ل�ضيدة �ضوّميرز خرجت عندما بد�أت �ال�ضتر�حة �لطويلة. بد�أُت مع 

�ضا�ضا وزميله. وهو يرغب في �لدر��ضة فيما بعد في مجال �الإد�رة لي�ضبح موظفاً. وعلى عك�س ما يوحي ��ضمه فاإن 

�ضا�ضا �ألماني �أ�ضلي، و��ضمه هنا يحظى ب�ضعبية.

�أنت تق�ضد �لهولوكو�ضت و�ليهود �ألي�س كذلك؟ �ضاألني �ضا�ضا دون لّف �أو دور�ن، وتابع: طول �لوقت نتعلّم عن هذ�، 

علماً �أني ال �أعرف يهودياً حقيقياً، ال عفو�ً عندنا بع�س �ليهود جاوؤو� من �التحاد �ل�ضوفييتي �ل�ضابق. �أحقاً هم يهود؟ 

فهم يتكلمون �لرو�ضية، وما عد� ذلك ال تفّرقهم عن �الآخرين. لحظة … لحظة … كان معنا في �ل�ضف �أحد هوؤالء، 

وكنا ن�ضاك�ضه �أحياناً (كان �أحياناً يتلقى بع�س �ل�ضربات) كان من رو�ضيا، ولكن �الأتر�ك قبل غيرهم كانو� ينّغ�ضون 

معي�ضته .. تدّخل زميل �ضا�ضا قائاًل: „�لكالم بيننا، �ضاحبنا �لذي نتكلم عنه هو … قلياًل … بغل كبير … لكنه يت�ضرف، 

كاأنه في �لثانية ع�ضرة. يجلب على نف�ضه �لم�ضاكل. نعم �إنه �ال�ضتقو�ء (bullying). �ليهود يعرفون كيف ي�ضخرون من 

�أنف�ضهم، وهذ� �ضيء جيد، ولكن ربما لهذ� �ل�ضبب يقعون �ضحايا. و�أنا كذلك، ما عد�ه ال �أعرف يهودياً �آخر . من 

�ل�ضعوبة بمكان �أن �أهتم بم�ضير �َضَكنَة �لمّريخ.“ من كان يظن �أّن كاريكاتور�ً في كتاب مدر�ضي �ضيكون حقيقياً به�ا 

�ل�ضكل �لمخاتل.

�لدر�ص �لثالث: �لذ�كرة على �لطريقة �لألمانية

�أ�ضاأل �ضا�ضا �إذ� كان في محيطه �أي �أثر �أو بقايا للجر�ئم �لهتلرية فيجيب: ال �أتذكر! كنا في �أحد �لمر�ت في 

رحلة الأحد مع�ضكر�ت �العتقال �لنازية. �إ�ضافة لذلك قد نعثر �أحياناً في بع�س �ل�ضو�رع على مكعب نحا�ضي مغرو�س 

في �الأر�س … وقد حّدثونا عنه في مادة �لتربية �الجتماعية، وقد يكون ه�ذ� �ل�ضبب في �أني �نتبهت �إليه (�ضحك).

ي�ضمي �الألماُن هذه �لمكعبات �لنحا�ضية »مطبات« (Stolpersteine) ويقوم بتنفيذها �لفنان غونتر ديمينغ بناء على 

طلب �لزبائن مقابل ٩5 يورو لكل مكعب. وي�ضتطيع من ي�ضاء �أن يقتني هذ� �لمكعب لي�ضعه �أمام بيت �إحدى �ضحايا 

�ال�ضطهاد �لهتلري، على �أن يو�فق �ضاحب �الأر�س طبعاً. 

ويحفر �لفنان على لوحة نحا�ضية (10*10 �ضم) لقَب وتاريخ ومكان والدة وتاريخ وفاة �ل�ضحية �إذ� كانت معروفة. 

ويمكننا �أن نعثر على هذه �لمكعبات في �أكثر من ثالثين مدينة �ألمانية �أو بلدة. ويو�ضح �لفنان م�ضروعه قائاًل باأّنه 

يريد �أن يُري باأّن �لنازية لي�ضت وهماً �أو تجريد�ً، بل هي و�قع و�ضل �إلى كل بيت من بيوتنا.

يا لها من فكرة! قالها زميُل �ضا�ضا بغ�ضب وتابع: الأن �لمكعبات �ضتُده�س باالأحذية، والأن �لنحا�س ي�ضوّد فال تعود 

ترى �ضيئاً …. �أمر غريب. فالمفرو�س �أن نتذكر هوؤالء �لنا�س، بينما تر�نا نم�ضي فوقها كمن يم�ضي فوق �لقبور. �أغلب 

هوؤالء �لنا�س موتى بال قبور، و�لحق مع �ضا�ضا حين يقول: من �ضينتبه للمكعبات؟ فاأنت حين تم�ضي قرب بيت لن ترى 

مكعباً �ضغير�ً كهذ�، الأنك ال تم�ضي مخفو�س �لر�أ�س د�ئماً.

�ن�ضمت �إلينا �ل�ضيدة مي�ضيل وهي مدّر�ضة لمادة �لتربية �الجتماعية، �لتي �ضاأح�ضر در�ضها. ��ضتمعت للحظات 

لحديثنا، وكان و��ضحاً �أنها تتحرق لتقول ر�أيها.

�أنا �ضخ�ضياً لم �أع�س �لحرب، قالت وقد ��ضتغلت لحظة توقفنا عن �لكالم. وال بد �أّن �أباءكم �أ�ضغر مني �ضناً. 

�أعرف من و�لدّي �أن فترة �لحرب كانت �ضنيعة. وكانا يكرر�ن على م�ضامعي منذ �ل�ّضغر، �أنه يجب �أن نعمل �لم�ضتحيل، 

كيال تبد�أ حرب �أخرى من �ألمانيا. كانت �لحرب �ضنيعة للمدنيين كذلك. لم يكن و�لدّي نازّيين، ولم يكونا في �لحزب، 

بل كانت �أمي تجاهر بمناه�ضتها للنظام. وقد ن�ضاأُت في جٍو غر�س فيَّ �أن �أمر�ً كهذ� ال يمكن �أن يتكرر. وقد يكون 

ه�ذ� هو �ل�ضبب �أني �أ�ضبحت معلمة، و�أني هنا و�أتحدث معكم. هنا توجهت �إلّي: „�لفر�ضة غير متاحة كي �أعلٍّم هذ� 

�لدر�س كّل �ضنة … لكني �أ�ضتغل �لمنا�ضبات الأذّكر �لتالميذ بذلك. د�ئماً نتحدث عن هذ� �لمو�ضوع. وهنا � ربما � 

يكمن �لفرق بين جيلي وجيلكم“.

ال �أعرف ما مّرت به �أ�ضرة �ل�ضيدة مي�ضيل، لكني �ضمعُت كالماً م�ضابها من �لعديد من �الألمان. في �لوقت �لذي 

يمكننا �أن نقر�أ في منهاج مادة �لتاريخ �لمدر�ضي �ل�ضادر في �لت�ضعينات من �لقرن �لما�ضي، �أّن عدد �الألمان �لذين 

كانو� على ��ضتعد�د لمقاومة �لنازية يتر�وح بين 20 �إلى 40 �ألف �ألماني فقط.

من �لو��ضح �أن �أولئك �أنجبو� �لكثير من �الأطفال �ل�ذين �أحتكُّ بهم �الآن … عندما غادرتنا �ل�ضيدة مي�ضيل ذكر 

�ضا�ضا لقاء تّم في �ل�ضف �لعا�ضر مع �ضحايا �لحرب.

ماذ� ��ضتفدُت من كل هذ�؟ يمكنني �ليوم �أن �أقول باأني لم �أ�ضتفد كثير�ً. فنحن كي ال نن�ضى، نلوك �لمو�ضوع منذ 

�ل�ضف �ل�ضابع. لذلك ال بد من ��ضتغالل كل منا�ضبة، قال جملته �الأخيرة ب�ضيء من �ل�ضخرية. �الآن �أي�ضاً عدنا �إلى 

هذ� �لمو�ضوع. لدينا �ضيء عن �لثورة �لفرن�ضية و�لقليل عن تاريخ بُلد�ن زمالئنا، تركيا مثاًل. وبعد ذلك نقت�ضر على 

جمهورية فايمار وهتلر، ولكن مع م�ضّي �لوقت حتى �أعتى �لجر�ئم لن توؤّثر فيك. 

ال �أرى �أن هذ� �للقاء كان �ضرورياً. �ضحيح، �أتذّكر �أن ذلك قد ح�ضل. من كانو�؟ بولنديون؟ �أوكر�نيون؟ ال �أعرف! 

ربما بولنديون. �أظّن �أّننا �ضبعنا من هذ� �لمو�ضوع.

�لم�ضكلة � �ضرع �ضا�ضا � �أنني ال �أ�ضتطيع �أن �أت�ضور تلك �لفترة. تعلمنا �لكثير، ولكن كان كل �ضيء عن �ل�ضيا�ضة. 

عن �لحرب وعن �لهولوكو�ضت. �أما كيف كان �لنا�س يعي�ضون �آنذ�ك فاأنا ال �أعرف. بعد ذلك عندما قابلناهم، كنا 
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منغلقين. وبلغ بنا �ل�ضبيل �لزبى من هذه �لمو��ضيع، و�ضددنا �آذ�ننا ال نريد �أن ن�ضمع �ضيئاً. �ن�ضمْت �إلى �لحديث بنٌت 

كانت تقف جانباً ت�ضتمع �إلى حديثنا.

�ضاأحّدثك عن رحلة قمنا بها في �لمدينة. ومن بين ما �ضاهدناه كانت لوحة تذّكر �أنه فى �ضنة 1٩44 �ُضنق في هذ� 

لون من �أوطانهم ويُجبرون على �لعمل. عندما بد�أ �لدليل ي�ضرح لنا  ال �ل�ضخرة من �لذين كانو� يُرحَّ �لمكان بع�س ُعمَّ

عدمو� كان وجه معلمتنا قد �متقع وبد�أت تنوح. �أتعلم يا �أ�ضتاذ؟ �أنها �لوحيدة �لتي بكْت. �أنا �أرى �أن �لمعلمين 
ُ
كيف �أ

يتاأّثرون �أكثر من �لالزم. �أر�أيت �ضخ�ضاً يبكي على �ضحايا حروب نابليون؟

�لدر�ص �لر�بع: تاريخ من هذ�؟

م نف�ضي و�أ�ضرح لماذ� �أنا في هذ� �لدر�س. مو�ضوع �لدر�س هو �ضيوف من  طلبت �ل�ضيدة مي�ضيل مني �أن �أقدٍّ

ثون �ل�ضباب من خالل مترجمة. كلّهم كانو� من عّمال �ل�ضخرة  بيالرو�ضيا. ثالثة رجال بلغو� �لثمانين من �لعمر يحدِّ

اق وّجه �لتالميذ  ب من ُقبل �لغ�ضتابو. وبعد �ضاعة كاملة من �ال�ضتماع �ل�ضَّ في �ألمانيا. وو�حد منهم كان �ضجيناً وُعذِّ

عّدة �أ�ضئلة:

„هل كان �أحدكم �ضاهد�ً على موت �ضخ�س؟“

„هل ر�أى �أحد هتلر؟“

„كيف وجدتم �أنف�ضكم بعد �لعودة �إلى �أهلكم؟“

كان �لكهول ي�ضتذكرون �لتفا�ضيل ب�ضعوبة، بل كانو� يخطئون في �لتو�ريخ. لم يتكلمو� عن �أي حادثة عنيفة. وكان 

يطيب لل�ضيوف �أن يقولو� �إن �ألمانيا �ليوم لي�ضت �ألمانيا �الأم�س ويتمنون لم�ضتمعيهم �أاّل يو�جهو� �ضيئاً مرّوعاً كهذ�.

بعد هذ� كله لم تجد في �ل�ضف من ي�ضرع ويلّح ليتحّدث عن �نطباعاته، بل رف�س �لتالميذ �لذين طلبت منهم 

�ل�ضيدة مي�ضيل �أن يقولو� �أيَّ �ضيء. و�أخير�ً قامت �ضميرة وقالت:

تريدون مني �أن �أعبر عن م�ضاعري؟ ت�ضاءلت. كان �للقاء م�ضوِّقاً يثير �لف�ضول، الأننا علمنا من ب�ضر من لحم ودم 

ها تلب�س بنطال جنز مبّقع  ما كّنا نقر�أ عنه في مناهجنا �لمدر�ضّية. لقد تاأثرُت كثير�ً. �ضميرة من �الأو�ئل في �ضفِّ

رته ب�ضكل عبثي �إلى ما فوق �لركبتين. و�ضعرها م�ضبوغ باللون �الأحمر وقد �أحاط بوجهها . تابعت  بكامله بالحبر، �ضمَّ

�ضميرة: وتاأثرت �ل�ضيدة، �لتي ال �أعرف ما ��ضمها لدرجة �لبكاء …

„�لمترجمة“، قال �أحدهم.

„فعاًل .. لقد بكِت �لمترجمة وهي ت�ضتمع لهذه �لق�ض�س و�أنا �أي�ضاً تاأّثرُت. حقاً كان لقاء �ضّيقاً“

„فعاًل. �إذ� توخينا �لدقة فاإّن �للقاء كان موؤّثر�ً. هل من يريد �لكالم؟“

„ال، ال لي�س �الأمر هكذ�“ � قالت فتاة ذ�ت �ضعر �أ�ضقر، تجل�س مع �ضميرة على مقعد و�حد، بنزق. ربما كان �للقاء 

موؤّثر�ً، ولكن ال يربطني به �ل�ضيء �لكثير. �إنه ما�سٍ مّر عليه ُقر�بة مئة �ضنة، فما �لذي يربطني به؟ ما حدث كان 

�ضيئاً مهّما قطعاً، وما كان يجب �أن ت�ضل �الأمور �إلى هذ� �لحّد، ثّم �إّن �الألمان تغّيرو�، ولي�ضو� �الآن كما كانو� عليه 

في �لما�ضي. هل �نتبه �أحد لذلك؟ ثّم توجهت �إلّي: “�أال يعرف ذلك قّر�ءُ جريدتك؟“

“وماذ� يجب �أن يعرف قّر�ء جريدتي بر�أيِك؟“ �ضاألتها.

“�أن يعرفو� �أني ل�ضت �أنا �لفاعلة. و�أّن هذ� لي�س تاريخي ولي�ضت ق�ضيتي.“ قالت �ضميرة بع�ضبية.

عليك �أن تعرف يا �ضيدي � بد�أ �ل�ضاب �لكردي فرهاد �لذي جل�س في �آخر �ل�ّضف بع�ضبية � باأن من يقرننا باألمان 

�لحرب �لعالمية �لثانية فهو �ضخ�س ُمتحامل. �أنت حتماً تعرف كيف تجري �الأمور مع �الأتر�ك. قد يرتكب تركي خطاأ 

كبير� �أو حماقة، لكّن هذ� ال يعني باأي حال �أن �الأتر�ك فقط يرتكبون فقط حماقات … وينطبق هذ� على �الألمان. 

�لحروب كانت د�ئماً قائمة عبر �لتاريخ وقبل هتلر بكثير وكانت كلها �ضنيعة، لذلك �أرى في �الأمر تحاماًل.

لم �أعد �أطيق ذلك. تنفجر �ضميرة � في �لُعطل في هولند� على �ضبيل �لمثال �ضياأتي من ي�ضاألك عاجاًل �أم �آجاًل 

ما موقفك من �لنازية؟ و�ضتجيب د�ئماً �أّنه ال عالقة لك باالأمر. ما عالقتي؟

لقد �أجرى ويجري �الألمان ح�ضاباً مع تاريخهم � ي�ضير فرهاد � فمن يقول في �ل�ضارع هايل هتلر (يحيا هتلر) 

يُعاَقب، وتتدّخل �لدولة �الألمانية للحد من ذلك فت�ضلها �إخبارية بذلك وتبد�أ �لمحاكمات … نحن في �أزمنة جديدة 

في حياة جديدة و�أجيال جديدة.

حتى �ضيوفنا هنا قالو� �إننا ل�ضنا كما كان �الألمان قديماً � قالت زميلُة �ضميرة � و�لحق معهم في هذ�. وتمنو� لنا 

�ل�ضعادة. ال يوؤ�خذوننا. ربما يجب على �الأجيال �ل�ضابقة �أن تعتذر منهم، �أما نحن فلي�س لدينا ما يدعو لذلك، ثم �أن 

�لرجال �أولئك لم يق�ّضو� �أ�ضياء �ضنيعة عن �لحرب. في �لتاريخ هناك �لكثير من �ل�ضناعات ولي�س هتلر وحده من قام 

بذلك. 

�لدر�ص �لخام�ص: جميل �أن تكون �ألمانيًا

 يقول توما�س: في �لحي �لذي �أ�ضكنه يعي�س �ضينيون وُكرد وعرب و�إير�نيون و�ضود وفرن�ضيون … �لجميع ي�ضكن. لو 

كانت �ألمانيا كما كانت عليه في �لما�ضي لما ��ضتطاع هوؤالء حتى �أن يجيئو� �إلى هنا. وما كانو� لَي�ْضَمحو� لهم بالدخول 

الألمانيا. نحن �إذ�ً �أمام تاريخ �آخر.

هتلر ي�ضكل تاريخاً لالألمان فقط. يقول بيير.

ومن يكون هوؤالء �الألمان؟ �أ�ضاأل.

نازّيون.

�أنَت �ألماني ومع هذ� ل�ضَت نازّياً …

�أنا ن�ضف �ألمانيٍّ ون�ضف تركّي، لكن هذ� لي�س مهماً فاألمانيا �الآن �أف�ضل بكثير. �ألمانيا �الآن ديمقر�طية. لو كانت 

�ألمانيا كما في �لما�ضي لما كنُت هنا. �ألمانيا تمنح فر�ضاً للذين يعانون من �لحروب في بلد�نهم. يمكننا �لعي�س هنا 

بهناء. حّولو� في �لما�ضي حياة �لنا�س �إلى جحيم و�الآن يقترحون على �الآخرين �لمجيء �إليهم. لقد تغّير كلُّ �ضيء.

�ضرف عظيم لي �أني �أحمل �لجن�ضية �الألمانية �� يقول �أبو �ضامد وهو من �أ�ضول كردية �� و�أنا مرتاح لذلك. �أنظْر 

�إلى �لالجئين غير �ل�ضرعيين. هل حياتهم حياة؟ �أنا �أ�ضكر �هلل �أني �أحمل �لجن�ضية �الألمانية و�أنا فخور باأني �ألماني.

يعني لو �ضاألك �أحدهم في �لخارج هل �أنت كردي �أم �ألماني �ضتجيب باأنك �ألماني ال كردي؟

نعم. �أنا �ألماني ال كردي، �ألماني.

قد ال يكون ُم�ضتحّباً �أن تقول في بولند� �إنك �ألماني � قال فرهاد من باب �لتخمين � الأنك �إذ� �عترفت بذلك لن 

ر هذ�. لكني في نف�س �لوقت �أفتخر بجو�ز �ضفري �الألماني. كم من �لنا�س ال يملكون  تتوّفق كما تتمنى … و�أنا �أبرِّ

جو�ز�ت �ضفر. يهربون من مختلف �الأماكن وياأتون ويت�ضّترون ويختفون عن �الأنظار. �إنه الأمر �ضنيع!

وكيف ينظر �لبولنديون �لقادمون �إلى هنا لهذ� �الأمر؟ يمكنَك �لكتابة عن ذلك، يت�ضاءل توما�س �لذي يظهر على 

وجهه �لهّم طو�ل �لوقت. الأني �ضخ�ضياً �أف�ضل �أن �أعرف �ضيئاً �أكثر عن بولند� بدالً من كلِّ هذ�.

 لماذ�؟ بد�أ �لجميع يقهقه.

عندي م�ضاكل عاطفّية، وحبيبتي لي�ضت �ألمانّية بل بولندّية …

 مناق�ضات حول جر�ئم

 �الألمان في �لحرب

 �لعالمية �لثانية بح�ضور

م�ضاركين �ضهود.

Photo:

Javier Sa Cordeiro
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�لدر�ص �ل�صاد�ص: �لنازية كما �أر�ها �أي بماذ� تفيدني هذه �لمعرفة

�ضاألتهم �إذ� كانو� يعرفون عّما جرى في محيطهم، في بلد�نهم �الأ�ضلية في زمن هتلر. للحظة لم يردَّ �أيٌّ منهم 

باأيِّ جو�ب، حتى �ضرعت �ضميرة تقول: نحن في �أ�ضرتي ال نتكلم عن �لتاريخ. في �إحدى �لمر�ت، وبعد �أّول در�س في 

�لمدر�ضة عن هذ� �لمو�ضوع �ضاألُت جدي، لكنه �كتفى باأْن قّدم لي كتاباً لكي �أقر�أه. وتناق�ضنا حول �لنُكات عن �لنازّية. 

وت�ضاءلنا حول �إمكانية حدوث �ضيء كهذ�. كباُر �ل�ضن ال يحبون عندما يذّكرهم �أحٌد بذلك. 

جبرو� على �لقتال في �لحرب �� قال فرهاد �� كانو� ُمجبرين ن�ضبّياً على 
ُ
�� كما هو معروف فاإّن �لكثير من �لنا�س �أ

�لقّتل. �أّما �الآن فنرى �لجميع يعي�ضون �ضوّية في �ألمانيا.

�ضتَتَح�ّضن  ذلك  في  �ضاركتم  �إذ�  �إنكم  لهم  وقالو�  �أف�ضل.  بم�ضتقبل  وعدهم  الأّنه  ور�ءه  �الألمان  من  �لكثير  �ضار 

�أو�ضاعكم. فما �لمانع �أن ي�ضاركو� … هكذ� �لب�ضر … وهذ� طبيعّي.

ولكن �إذ� جاء �ضخ�س ووعدكم بم�ضتقبل �أف�ضل مقابل �لم�ضاركة في �لحرب، ماذ� حينذ�ك؟

�إيه .. ال .. لن يكون في �ألمانيا دكتاتورية بعد �ليوم � يقول فرهاد بثقة � كانت �لبطالة �آنذ�ك متف�ضّية وكان ه�ذ� 

�أحد �الأ�ضباب. نحن �الآن نعرف ويالت �لحرب، ولن نكرر هذ� �لخطاأ. �لنا�س في �ألمانيا لن ي�ضاركو� في �أّي حرب.

كان هتلر قد وعد �لنا�س باأ�ضياء نحن نملكها �الآن � قالت �ضميرة � وهي لي�ضت ُمغرية �إلى هذ� �لحّد. من �ل�ضعب 

�إغر�وؤنا في هذه �الأيام.

فعاًل فلدينا �ليوم في �ألمانيا معونات �جتماعية تكفي للمرء �أن يعي�س. قد ال ت�ضمن �لمعونات م�ضتوى ممتاز�ً 

للمعي�ضة، لكنه مقبول على �أّية حال. لم يكن ه�ذ� في �لما�ضي. �أظن �أن �لنا�س كانو� مجبرين على �لقتال في �لحرب، 

حيث �لجوع و�لبطاقات �لتموينية. كان �لفرد ُمكرهاً على ذلك الأّنه ال بّد من �إعالة �أ�ضرته.

�أتدري � قال �أبو �ضامد � نحن نقر�أ عن ذلك في كّل �ضنة و�ضار �لمو�ضوع يتكرر كثير�ً فاأ�ضبح ُمِماًل وطو�ل �لوقت 

ن�ضمع �الأ�ضطو�نة نف�ضها، �الألمان … و�الألمان. لناأخْذ على �ضبيل �لمثال �لعثمانيين �أو �لو�ضع في �لعر�ق �الآن فهي 

�أي�ضاً حروب دموية. على �أية حال من �الأف�ضل �أن ننظر �إلى حا�ضرنا وم�ضتقبلنا وال نلتفت با�ضتمر�ر �إلى �لما�ضي 

�لبعيد.

�ألمانيا، الأّن ما جرى في �لما�ضي يتعلق بي. بد�أنا  �أ�ضكن في  تجّر�أت كاترين قائلًة: �لم�ضاألة مهمة لي لطالما 

بدر��ضة هذ� �لمو�ضوع في �ل�ضّف �لثالث �الإبتد�ئي و��ضتمر �لو�ضع على هذ� �لمنو�ل في كل �ضف. لربما في �الأمر 

�ضيء من �لمبالغة ولكّن يبقى �الأمر هاّماً. 

فعاًل .. قد يكون مفيد�ً �أننا نكرر ذلك � قال فرهاد موؤيد�ً، الأنك حين ت�ضمع عن �ضيء مرًة و�حدة ال تتذّكر 

�ضيئاً وبعد عّدة �أ�ضابيع تن�ضى كل �ضيء. �أما �الآن �إذ� جاء �ضخ�س �إلينا هنا كما تفعُل �أنَت �الآن �أو �ضاألك �أجنبي 

ماذ� تعرف عن »ليلة �ل�ضكاكين �لطويلة« فاأنت تعرف �ضيئاً ما على �الأقل. �أعرف ذلك عن ظهر قلب الأني تعلمته 

�لمدر�ضة. في 

�لدر�ص �ل�صابع: بعد كل ح�صة مدر�صية ��صتر�حة

�أّن در�ضهم �ليوم كان عن �لهولوكو�ضت ومع�ضكر�ت �الإعتقال  �أثناء �ال�ضتر�حة تحدثُت مع �ل�ضاب باول و�ضدف 

�لنازّية �لتي �ضمع بها الأّول مّرة. وقد هزته عمليات �الإبادة �لجماعية لليهود. وبد�أ هذ� �ل�ضاب �الأ�ضقر �لجذ�ب، ذو 

�لوجه �لطفولي، وهو من �أ�ضرة �ألمانية غنّية، بد�أ ي�ضاألني عن �لتفا�ضيل وكيف بال�ضبط ُقتَل كّل �أولئك �لب�ضر؟ باأّي 

غاز؟ ماذ� فعلو� بالجثث؟ ليقول �أخير�ً:

„َقتُْل �ليهود لي�س قانونياً �ألي�س كذلك؟ هذ� عمل غير �ضحيح“.

„طبعاً غير �ضحيح.“ �أجبُت وقد فاجاأني �ل�ضوؤ�ل.

„�ألم يكن �آنذ�ك �ضرطة �أو �أيٌّ كان ي�ضتطيع �أن يُغلق هذه �لمع�ضكر�ت؟“

„كانت �ل�ضرطة ت�ضاعد في ذلك وكذلك �لجي�س وموؤ�ض�ضة �ل�ضكك �لحديدية �لتي كانت تنقل �ل�ضجناء �أو باالأحرى 

ت�ضحنهم.“ بد�أت �أجيُب بثقٍة.

„يعني �أنهم �أف�ضدو� هوؤالء بالمال �ألي�س كذلك؟“

„ال، بل فعلو� ذلك بملء �إر�دتهم“.

هّز �ل�ضاب ر�أ�ضه غير م�ضّدق. رّن �لجر�س. �فترقنا. هل علّي �أْن �أفرح الأّن هتلر يفوق خيال هذ� �ل�ضاب؟ �أم �أ�ضعر 

بالقلق الأن �لتربية �لتاريخية لم تُفلح �أن تو�ضل لل�ضبيبة �الأوربية �ضورة عن و�حدة من �أفظع �لتجارب.  

�لدر�ص �لثامن: �لتر�ث وثمن �لمو�فقة )�لإقر�ر بالو�قع( 

في �آخر �لنهار بد�أت حديثي مع �ل�ضيدة �ضوميرز بالقول: لقّد مّل �لطالب من درو�س �لنازية، فلي�س هناك ما 

يربطهم � كما يرون � باالألمان قبل �ضبعين �ضنة. ويف�ّضلون درو�ضاً عن مو��ضيع �أخرى.

عفو�ً �أ�ضتاذي، ولكن متى كان للتالميذ �ضلطة �لمو�فقة �أو عدم �لمو�فقة على �لمناهج �لتعليمية؟ وتابعت �ل�ضيدة 

�ضوميرز دون �أن ت�ضمح لي بح�ضرها في �لز�وية: عفو�ً �أ�ضتاذي �إذ� �أردنا �أن نناق�س بجدية فاإّن �لمو�فقة على �لعي�س 

في �ألمانيا يت�ضمن �لمو�فقة على تر�ث �ألمانيا ب�ضلبياته و�إيجابياته، وهذ� �أحد �أ�ضا�ضيات مناهجنا �لتربوية. لدينا 

في �لمدر�ضة معلمان تركّيان وفل�ضطيني و�إفريقّية وهم ي�ضاعدوننا في كي نفهم تالميذنا. وعالقة �لتالميذ بهم �أي�ضاً 

تختلف عن عالقتهم بنا، فهم يثقون بهم �أكثر مما يثقون بنا.

�ضاأبّين لك �لو�قع كما هو: لناأخذ على �ضبيل �لمثال مادة �لتربية �لدينية. لدينا درو�س للكاثوليك و�لبروت�ضتانت 

وفي بع�س �لمد�ر�س � لي�س في مدر�ضتنا � هناك �لتربية �لدينية �الإ�ضالمية. و�الآن ماذ� نفعل مع �لتالميذ �لذين ال 

يريدون �لتربية �لدينية في �لوقت �لذي يتعلم زمالوؤهم؟ نقترح عليهم »�للغة �الألمانية كلغٍة ثانية«. لذلك نرى �لبوذيين 

و�لزر�د�ضتيين ي�ضاركون في مادة �لتربية �لدينية بينما �لكاثوليك ي�ضاركون في مادة �للغة �الألمانية. كما تعلم فاأنا 

مدرِّ�ضة لمادة �للغة �الألمانية، وقد الحظُت �أن �لثروة �للغوية تتقلّ�س لدى �لتالميذ بما فيهم تالميذ �ل�ضنة �لثالثة 

�لثانوية، بل نجد �أّنهم وبكّل ب�ضاطة ال يفهمون بع�س �لمقاطع من منهاج �لتاريخ فن�ضطر ل�ضرح بع�س �لكلمات. هذه 

هي �لم�ضاكل �لتي نو�جهها يومّياً فهل �ضتكتب عن ذلك؟

�لخاتمة

ِعّد هذ� �لتحقيق �ل�ضحفي لملحٍق الأحدى �ل�ضحف �لُكبرى في بولند�، لكّنه ُرف�س بحّجة �أّنه كما قال م�ضوؤول 
ُ
�أ

�لتحرير، ال يتحّدث عن �ضف �ألمانّي حقيقي، علماً �أّن �لملحق �لمذكور يرّوج لنف�ضه �أّنه »مجلة �لتحقيقات �ل�ضحفية« 

ويوحي باأّن ن�ضو�ضه ت�ضف �لو�قع كما هو ال كما نتخيله. وقد جري �لحو�ر �لتالي مع �لمحرر:

„ما �ل�ضّف �الألماني �لحقيقي؟“

„�ل�ضّف �لذي ي�ضارك فيه تالميذ �ألمان حقيقّيون.“

„ومن هم �لتالميذ �الألمان؟“

„َمْن �آباوؤهم و�أجد�دهم �ألمان.“

„عملياً ال يوجد �ضفُّ كهذ� في كل �ألمانيا.“

„ال يهم! نحن في بولند� هكذ� نت�ضّور �الألمان. �خترع �ضّفاً كهذ� بغ�س �لنظر هل هو موجود �أم ال!“

ظهر هذ� �لتحقيق في مجلة �ضهرية بولندية للمر�أة (Em Femme) في تموز 2010.

 �صتاني�صو�ف �صتر��صبورغر    كاتب و�ضحفي بولوني يقيم في �ألمانيا ويكتب بعدة لغات. له رو�ية ترجمت �إلى �للغة �لعربية و�ضدرت عن 

د�ر �الآد�ب بعنو�ن: بائع �لحكايات.

ترجمة: �ضفر يعقوب 
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 Angelika Neuwirth طبعت �أ�صتاذة �لعلم �لإ�صالمية �أنغيليكا نويفيرت I

بمي�صمها حقَل در��صة �لقر�آن في �ألمانيا ب�صكل  ل نظير لها خالل �لعقود 

�لأخيرة. وما قالته كان بمثابة ثورة لي�ص للم�صلمين وحدهم، بل  لأوروبا �أي�صًا، 

ويمكن �أن ي�صتفيد من �أبحاثها �ل�صلفيون �أنف�صهم في �آخر �لمطاف.  

  

�سلفية اأم فقه لغة؟

ما نتعلمه من �أ�صتاذة �لعلوم �لإ�صالمية

NAVID KERMANI    نويد كرماني

قبل فترة وجيزة �أعلنت جماعة من �لم�ضلمين �لمتزمتين 

�أنها �ضتهدي كّل مو�طن �ألماني ن�ضخة من �لقر�آن مترجمة 

باأ�ضلوب مفهوم للعامة. ولكي يدعو� �لنا�س لقر�ءة �لقر�آن، 

فاإن هوؤالء �لمتزمتين كانو� يقفون في �لمناطق �لتجارية 

�أو يدقون �أبو�ب �لمنازل و�لبيوت. وقد نظمو� في �لوقت 

نف�ضه حملة لتوزيع مل�ضقات تحت �ضعار »�قر�أ!«. وكلمة 

�قر�أ في �لكتاب �لذي يوزع في �ل�ضو�رع �لتجارية بترجمة 

مفهومة هي مطلع �ضورة �لعلق و�أّول مفردة على �الإطالق 

�أنزلها �هلل على ر�ضوله وذلك وفقاً لر�أي �لمتزمتين: „�قر�أ 

با�ضم رّبَك �لذي خلق. خلَق �الإن�ضاَن من علق“. 

�أث��ار قلق  بل  و��ضعة،  �الإع��الن �ضّجة  و�أح��دث ه��ذ� 

�لر�أي �لعام �الألماني برمته. ونجح �لمتزمتون في ت�ضدر 

�الألمانية  �ل�ضحف  كبريات  وعناوين  �الأخ��ب��ار  ن�ضر�ت 

�لتلفزيون �لر�ضمية وندو�تها. و�أبدى  ونقا�ضات محطات 

�الأجهزة  و�ضرحت  �أي�ضاً.  قلقه  �الألمانية  �لد�خلية  وزير 

�الأمنية باأنها �ضتخ�ضع �لمتزمتين �إلى �لرقابة �ل�ضارمة. 

ويتحججون  بتطرفهم  تتعلق  تهمة  �أي  ينفون  هوؤالء  لكن 

باأن �لكتاب �لمقد�س �لمترجم بلغة مفهومة يوزع كذلك 

مجاناً، و�أن مهمتهم ال عالقة لها بالتب�ضير � بل �إّن هذ� 

�لم�ضطلح غير موجود في �الإ�ضالم � �إنما هناك م�ضطلح 

يقر�أ  طالما  �لقر�آن  ق��ر�ءة  من  �إذ�ً  �لمانع  فما  �لدعوة. 

�لنا�س �لكتاب �لمقد�س؟ 

نعم، ما �لذي يمنع ذلك؟  مثل �لكثير من �لنقا�ضات 

�لحامية �لوطي�س و�لتي تتحول �إلى حاالت من �له�ضتيريا 

بفعل عملية تكوين �لر�أي فقد �نتهى �ضريعاً �لنقا�س حول 

�إهد�ء ن�ضخ �لقر�آن. فالم�ضلمون �لمتزمتون لم يمتلكو� ما 

يكفي من �لمال لطباعة ثمانين �أو خم�ضين �أو حتى مليون 

ن�ضخة من �لقر�آن، ولم يكن هناك متطوعون على �ضعيد 

و�ت�ضح  �ل��ق��ر�آن.  ق��ر�ءة  �إل��ى  للدعوة  م�ضتعدون  �ألمانيا 

مناطق  �إال في  ي��وّزع  لم  �لقر�آن  ب��اأّن  �لمطاف  نهاية  في 

�لت�ضوير  كامير�ت  فيها  �نت�ضبت  �لتي  �لتجارية  �لم�ضاة 

�لتلفزيوني. ومع ذلك يبقى �ل�ضوؤ�ل �لموجه للر�أي �لعام 

قائماً حول ما �لذي يحول دون قر�ءة �لقر�آن في �لوقت 

�لذي يقر�أ فيه �لكتاب �لمقد�س؟

فقد قدمت �لجر�ئد و�لندو�ت �لتلفزيونية كما قدم 

وزير �لد�خلية و�الأجهزة �الأمنية �إجابات عن هذ� �ل�ضوؤ�ل، 

بيد �أن �الإجابات �لتي قدمها علم �لفقه كانت �أ�ضد �إثارة 

و�إقناعاً و�أهمية من ناحية �ضيا�ضية، وال �ضيما  فقه �للغة 

و�إذ�  مثاالً.  باعتباره  نويفيرت  �أنغيليكا  عر�ضته  �لذي 

و�حدة  ومقولة  م�ضترك  قا�ضم  �إلى  �أبحاثها  �أرجعنا  ما 

وهدف �أ�ضا�ضي فيمكن �لقول �إّن �لقر�آن نف�ضه يرف�س �أن 

يقر�أ كما يقر�أ �لكتاب �لمقّد�س. فاالأمر يبد�أ هنا بتاريخ 

�أن تكون �ل�ضورة �الأولى في  �ضورة �لعلق و�لتي ال يمكن 

�لمفردة  بطبيعة  وينتهي  بدّقة،  قر�أناها  ما  �إذ�  �لقر�آن 

يفقهو�  لم  �لمتزمتين  �لم�ضلمين  �أن  يبدو  و�لتي  نف�ضها 

بل  »�ق��ر�أ«،  تعني  ال  �لقر�آن  في  »�ق��ر�أ«  فكلمة  معناها؛ 

»�أتلو« �أو ال »ردد«. فالقر�آن ينفي حرفياً تقديم �ضحيفة 

للنبي م�ضابهة للوح و�ضايا مو�ضى. ويذكر د�ئماً �لتجويد 

�أو  �لوحي  �أ�ضلوب  ب�ضفته  �لوتيرة  �لمرتفع  �الإن�ضادي 

نرى  مثلما  ترتياًل“  �لقر�آَن  „ورتل  �لمغنى،  �لكالم  حتى 

ترجم  مثلما  غناًء“   �لقر�آن  „�أن�ضد  �أو  �آخر،  مو�ضع  في 

ودّق��ة  بجمالية  �الآي��ة  ه��ذه  روك��رت  فريدري�س  �ل�ضاعر 

�أف�ضل من ترجمة جميع �لمتزمتين. 

�لقر�آن لي�ص �لكتاب �لمقّد�ص  فالقر�آن لي�س �لكّتاب 

فاإن  عادياً  �لمقولة  وقع هذه  يكون  ما  وبقدر  �لمقد�س. 

من  فقط  لي�س  �ضارخاً،  �أم��ر�ً  يبدو  م�ضامينها  تجاهل 

�لذي  �ال�ضت�ضر�ق  علم  قبل  من  بل  �لعام،  �لجمهور  قبل 

�لقديم  �لعهد  وكتاب  �لم�ضيحي  �لالهوت  عبر  ت�ضّكل 

�لمعرفة  هذه  فر�س  في  �لف�ضل  ويعود  خا�ضة.  ب�ضورة 

�لثمانينات  فترة  ومنذ  �لمتخ�ض�ضة  �لغربية  �لعلوم  على 

على �الأقل �إلى �الأبحاث �لمبكرة �لتي قامت بها �أنغيليكا 

نويفيرت و�لتي مفادها �أّن �لقر�آن لي�س موعظة عن �هلل 

 اإ�ســـاءات

�أو خطاب كهنوتي على غر�ر �لخطاب �لعبري  وال �ضعر 

�لقديم. ثّم �إّن �لنبي لم يدّون تبليغه على �ضكل كتاب يقر�أ 

لمنهجه  �لقر�آن، ووفقاً  �إنما  �نفر�د ويدر�س بهدوء،  على 

ن�ّس  فهو  �لمبا�ضر؛  �هلل  لكالم  طقو�ضية  تالوة  �لخا�س، 

في  يمّثل  ولم  ثانوّي  �أمر  فهو  �لمكتوب  �لورق  �أّما  يتلى. 

و�ضيلة  �ضوى  �لع�ضرين  �لقرن  حد  و�إلى  �لم�ضلمين  نظر 

للتذّكر. و�هلل يتكلم عندما يتلى �لقر�آن، وكالمه ال يقر�أ 

�إذ� ما توخينا �لدّقة هنا، بل يُ�ضتمع �إليه.  

عن  �ل�ضياق  ه��ذ�  في  نويفيرت  �أنغيليكا  وتتحدث 

�لطابع �لمقد�س لتالوة �لقر�آن: فعلى �لرغم من �أّن �لقر�آن 

لم ي�ضتخدم هذ� �لم�ضطلح، �إال �أّن هذه �لتالوة من حيث 

�لجوهر فعٌل مقد�س وذلك عندما ينطق �الإن�ضان بكالم 

�هلل وي�ضتوعبه في �أذنيه ويحفظه عن ظهر قلب؛ وال تذّكر 

ي�ضتقبل  �أن  بل يجب  �إلهّي فح�ضب،  بما هو  �لتالوة هنا 

مع  �الأم��ر  هو  كما  �أعماقهم  في  �إلهّي  هو  ما  �لمتزمتون 

»�لع�ضاء �الأخير« لي�ضوع �لم�ضيح وي�ضمنونه �إليهم، وذلك 

�أن  قبل  �أ�ضنانه  ينّظف  �أن  يجّب  �لقر�آن  قارئ  على  فاإّن 

يبد�أ بالترتيل. 

لكننا نرى �لمتزمتين في محطات �لتلفزيون �الألماني 

�لم�ضاة  مناطق  في  �لقر�آن  ن�ضخ  توزيع  عن  يعلنون  وهم 

�ضرط.  �أو  قيد  دون  �ل�ضكنية  و�لبيوت  �لمنازل  وعلى 

عن  و�ح��دة  در��ضة  �أو  كتاباً،  يقر�أ  �أن  �لمرء  وي�ضتطيع 

فيدرك  نويفيرت  �أنغيليكا  �لم�ضلمة  غير  للباحثة  �لقر�آن 

كيف �أباح �لمتزمتون الأنف�ضهم �لخروج عن �لبنية �للغوية 

�لتجديف  حجم  كذلك  وي�ضتوعب  تلقيه،  وتاريخ  للن�ّس 

�لذي �رتكبوه بفعل تحم�ّضهم هذ�.

وتجدر �الإ�ضارة �إلى �أّن �لقر�آن يحفظ في �أرفع مكان 

�لفاخر.  بالقما�س  مك�ضو�ً  ويكون  �الإ�ضالمية  �لبيوت  في 

لم�ضه  �أو  �إليه  �ال�ضتمتاع  �أو  �لقر�آن  قر�ءة  مجرد  وحتى 

�لطهارة  يتطلب  �لم�ضلمين  غير  �أو  �لم�ضلمين  قبل  من 

�ل�ضامل،  �الإ�ضالمي  للتقليد  وفقاً  و�لخ�ضية  �لطقو�ضية 

و�لورع و�لتب�ّضر. �إذ �أّن �لم�ضلم ي�ضتعيد �أثناء تالوة �لقر�آن 

�أو �ال�ضتمتاع �إليه �للحظة �الأولية للوحي. فهذ� �ل�ضوت 

يتحدث  �لذي  نف�ضه  �إّنه �هلل  بل  ب�ضرياً،  لي�س �ضوتاً  هو 

ن�ضخ  حمل  �الإ�ضالمية  �لجيو�س  قادة  تجنب  وقد  �إليك. 

�لقر�آن معهم في �ضاحات �لمعارك �أثناء �لعهود �لقديمة، 

�أيدي �لم�ضركين. و�أحياناً يحجم  لئال يقع كالم �هلل في 

�لم�ضلمون عن تعليم �للغة �لعربية لغير �لم�ضلمين بحجة 

�أمثلة  ه��ذه  ولعّل  �ضعر�ً.  �ل��ق��ر�آن  �إن�ضاد  دون  �لحيلولة 

�إلى  ت�ضير  ولكنها  رّبما،  ومتطرفة  بل  غريبة،  و�ضو�هد 

�لقر�آن.  مع  �لم�ضلمون  بها  يتعامل  �لتي  �لخ�ضية  مقد�ر 

وبهذ� �لمعنى فاإّن �لمتزمتين يريدون توزيع �لقر�آن مثلما 

يوّزعون �لمنا�ضير �أو �الإعالنات �لورقية دون خوف من �أّن 

ن�ضخ �لقر�آن �ضيلقى بها في �أقرب �ضلّة للقمامة كما يلقى 

بالمنا�ضير و�لدعايات �لورقية. 

�ألمانية  ن�ضخة  لها من  ويا  �لــقــر�آن   �آثــم مــع  تعامل 

�ضارمة، لكنها باهتة ال طعم لها، و�ضريعة �لفهم، ومزيفة 

بهذ� �لمعنى للقر�آن، تلك �لتي يريد �لمتزمتون توزيعها! 

�لذي  ربَك  با�ضم  „�قر�أ  يقول  �لذي  �لعلق  �ضورة  فمطلع 

�لمتزمتون  رفعه  و�ل��ذي  علق“   من  �الإن�ضان  خلق  خلق. 

�ل�ضورة  بهذه  يطالب  �هلل  �أّن  مدعين  مل�ضقاتهم،  على 

�إّن مطلعها هو �ضجع مقّفى ي�ضمل  ر�ضوله بالقر�ءة، نعم 

جميع �ضور �لقر�آن بال ��ضتثناء. وللقر�آن لغة مت�ضقة وذ�ت 

�إيقاع وجر�س مو�ضيقيين، وال يمكن قر�ءته ب�ضهولة مثلما 

�لقر�آن  قانونياً. وكّل من يفتح  �أو ن�ّضاً  يقر�أ �لمرء ق�ّضًة 

فيبدو  �الأمر،  �أّول  باال�ضطر�ب  �ضي�ضعر  فاإنه  تمهيد  بال 

له �لقر�آن خالياً من �لتر�بط، وي�ضتاء �لمرء من �لتكر�ر 

�لتي  و�الإح��االت  �لغام�ضة  �أو  �لمبتورة  و�لكلمات  �لكثير 

للمو��ضيع  �لمفاجئ  �لتغيير  ومن  �ألغاز�ً  معانيها  تبقى 

وعدم و�ضوح �ل�ضمائر و�ل�ضور �لمتعددة �لمعاني. 

�لقر�آن  من  طويلة  مقاطع  فهم  �ضعوبة  تقت�ضر  وال 

على �لمتب�ضعين في �ضو�رع �لم�ضاة وحدهم، بل �إّن هناك 

�لمقد�س  �لكتاب  در��ضة  عليهم  تغلب  غربيين،  باحثين 

�إلى  م�ضيرين  �لقر�آن،  ن�ضبة  �ضّحة  ينكرون  �أي�ضاً،  �ليوم 

بنيته �لفو�ضوية و�لتي توحي بالطابع �لعر�ضي. ويقولون 

من  للعديد  نتاج  ه��و  �لحالية  �ضيغته  ف��ي  �ل��ق��ر�آن  �إّن 

�لموؤلفين في وقت متاأخر، وقد جمّعو� نتاجاتهم على نحو 

تع�ضفّي. وبالطبع �أّن �لم�ضلمين يرف�ضون هذ� �لكالم، الأّن 

تدوين �لقر�آن من قبل مجموعة من �لموؤلفين �لمجهولين 

وفي متاأخر �ضيقّو�س �أ�ض�س �الإ�ضالم �أ�ضاًل. 

�أنغيليكا  �أبحاث  بقر�ءة  �لمتزمتين  جميع  ونن�ضح 

للعلوم  �أ�ضتاذًة  باعتبارها  ��ضتهرت  قد  فهي  نويفيرت. 

»در��ضات  ب�  و�لمو�ضوم  �ل�ضخم  عملها  عبر  �الإ�ضالمية 
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وعبر  فيه  �أثبتت  و�لتي   der mekkanischen Suren

�ل�ضعري  �لبالغي  �لتر�بَط  ودقيقة  متفّح�ضة  ق��ر�ءة 

ومنظومَة �ل�ضور و�ل�ضالمَة �لن�ضّيَة �لو��ضعَة للقر�آن. �أّي 

قارئ  وباالأخ�س  �لمجّرد،  للقارئ  يبدو  �لذي  ذلك  كّل 

ومليئاً  ومجهد�ً  وم�ضطرباً  غام�ضاً  �لمب�ّضطة،  �لترجمة 

بالتكر�ر و�النتقال �لمفاجئ و�لحذف �لنحوّي و�الإ�ضافة 

�لتي  و�ال�ضتعار�ت  �لمتكلم  ل�ضمير  �لمباغت  و�لتغيير 

من  �لقر�آن  لغة  نوعية  يمّثل  ذلك  كّل  �ضوريالية،  تبدو 

جعل  �ل��ذي  �ل�ضبب  �أو   �� �لعربي  �لم�ضتمع  نظر  وجهة 

�لن�ّس  يوؤّكد  وهكذ�  بالقر�آن.  م�ضحور�ً  جوي�س  جيم�س 

�لعلمي �لمدقق نقدياً و�لموّثق تاريخياً و�لذي غالباً ما 

يوؤّكد  �الإ�ضالم،  �ضد  موّجه  باأّنه  �لمتزمتون  عّنه  يقول 

�لتاريخ  ع��ن  �لمتو�رثة  �ل�����ض��ورة  �لعري�ضة  بخطوطه 

هو  �لقر�آن  من  �لجوهري  فالق�ضم  لالإ�ضالم.  �لحقيقي 

لغوياً. لكن من هي  عمل لزمن ولروح مبدعة وموهوبة 

هذه �لروح؟
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و�الإجابة �لتي تقدمها �أنغليكيا نويفيرت عن هذ� �ل�ضوؤ�ل غير مريحة تماماً 

بالن�ضبة للمتزمتين، �إذ �أّن �الأبحاث �لتي كتبتها بعد �ضدور »در��ضات حول تركيب 

�ل�ضور �لمكّية« تتناول �لطابع �ل�ضفاهي للقر�آن وتكت�ضف عنا�ضر �أد�ئية عديدة. 

وهذ� يعني �أّن �لقر�آن لي�س ن�ّضاً يجب �أن يتلى فح�ضب وي�ضبه �لنوتة �لمو�ضيقية 

�لتي تتحقق �أنغامها �أثناء �الأد�ء. بل �إّن �لن�ّس نف�ضه، وكما هو ماثل �أمامنا �الآن، 

تبليغ في �لق�ضم �الأعظم منه ومح�ضر ٌ لتالوة علنية وعر�ٌس دّون بدقة �ضديدة فيما 

بعد. ولذ� فاإن �لقر�آن لي�س فقط �أقو�ل ناطق، بل يت�ضمن �عتر��ضات �لجمهور 

�لموؤمن وغير �لموؤمن وردود �الأفعال على هذه �العتر��ضات �لتي توؤدي د�ئماً �إلى 

تغيير مفاجئ في �لمو��ضيع د�خل �لن�ّس.

�هلل يتكلم و�لإن�صان يجيب  وبذلك �ضاهم �أو�ئل من 

من  في جزء جوهرّي  كلّها،  �الأّم��ة  ومعهم  للنبّي،  ��ضتمع 

من  �النتقال  عملية  �لقر�آن  في  وتجلّت  �لقر�آني  �لن�ّس 

�لثقافة �ل�ضفوية �إلى �لثقافة �لخطّية. و�إذ� ما قر�أ �لقر�آن 

�لمثال،  �ضبيل  على  نويفيرت  �أنغيليكا  فعلت  مثلما  بدقة 

فيت�ضح �أّن �لقر�آن لم يكن �إمالًء، بل حو�ر�ً مع و�ضد و�ضوؤ�ل 

و�إن��ذ�ر ورهبة ووعد ورج��اء و�ضوت  وج��و�ب ولغز وحلّه 

�لفرد و�لقر�ر �لذي تردده �لجوقة. والبد من �القتناع باأّن 

�هلل هو �لذي يتكلم في �لقر�آن، لكّن فقه �للغة يكون كافياً 

لمعرفة �أن �الإن�ضان هو �لذي يرّد في �لقر�آن. 

وهذ� �لحو�ر، �لذي هو �لقر�آن نف�ضه، لم يحدث فقط 

مبا�ضرًة  �لعربية  �لجزيرة  �ضبه  في  �لنبّي  م�ضتمعّي  بين 

�إّبان �لقرن �ل�ضابع �لميالدي. وتك�ضف �أنغيليكا نويفيرت 

تف�ضيرها  مقدمة  �إلى  �أف�ضت  �لتي  �الأخيرة  بدر��ضاتها 

ل��ل��ق��ر�آن و�ل���ذي يقع ف��ي �أرب��ع��ة �أج���ز�ء، 

ك�ضفت عن �نتماء �لوحي �الإ�ضالمي �إلى 

�لزمان  في  �أي  �لقديمة،  �لع�ضور  حقبة 

ن�ضاأ  �للذين  نف�ضهما  �لثقافيين  و�لمكان 

فيهما علم �لالهوت �ليهودّي و�لم�ضيحّي.

جرد  على  هنا  �الأم���ر  يقت�ضر  وال   

�لعلوم  على  �لعربي  �لفكر  تاأثير  وتبويب 

�لغربية بالذ�ت. وال يعلم وزير �لد�خلية �لحالي، (هان�س 

بيتر فريدري�س)، حّتى �الآن باأّن �أحد �لخطوط �لرئي�ضية 

للتنوير �الأوروبي يعود �إلى �لثقافة �لعربية، وباالأخ�س �إلى 

�لفل�ضفة �ليهودية �الإ�ضالمية، وذلك ما يعرفه �لمرء في 

�ألمانيا عبر �لعلوم �ليهودية على �أبعد تقدير. لكن �أنغليكيا 

نويفيرت مهتمة بق�ضية �أخرى، وقد بّينت ب�ضكل جلّي باأّن 

�لقر�آن نف�ضه، �أي �لوثيقة �لتاأ�ضي�ضية لالإ�ضالم، هي ن�ّس 

�أوروبّي، �أو بالعك�س، �أّن �أوروبا نف�ضها تابعة لالإ�ضالم �أي�ضاً 

�لتي  �لمو�د �لمتفجرة  �لمعنى فاإن  ومنذ ن�ضوئها. وبهذ� 

يحملها هذ� �لبحث لن يبطلها �أّي جهاز �أمني في �لعالم، 

فهي �ضتن�ضف بيئتنا �لفكرية من �لجذور وب�ضكل حا�ضم 

تماماً. 

وتظهر �أنغليكيا نويفيرت حجم ما �ضتتمخ�س عنه هذه 

�لرّجة �لفكرية وغناها عبر عملها �الأخير وهو �لجزء �الأّول 

من تف�ضيرها للقر�آن. وذلك عبر تتبعها لل�ضو�هد �الإنجيلية 

و�الأفالطونية وعلم �لالهوت �لكن�ضي �الأّول و�لبنى �للغوية 

وتعاملها  �ضعرياً،  ن�ّضاً  باعتبارها  �ضيء  كّل  قبل  للقر�آن 

�لجّدي معه باعتباره نوتة مو�ضيقية دونت من �أجل ن�ّس 

�لثقافة  �أنفا�س  تن�ّضم  �لقر�آن  �أّن  كيف  فيت�ضح  لالإن�ضاد، 

كلّها �لتي كانت قائمة في �ضرق �لبحر �الأبي�س �لمتو�ضط، 

وكيف �أّن �أنفا�ضه �خترقت ثقافتنا هذه من جديد. و�إذ� ما 

كان هناك ن�ّس في تاريخ �الأديان �ل�ضاملة فهو �لقر�آن هذ�، 

�أو �لحو�ر �لذي ت�ضت�ضهد به موؤ�ض�ضاتنا �الأكاديمية د�ئماً، 

وهو نحن �أنف�ضنا، و�لذي ��ضتحال �الآن �إلى مو�ضيقى.

و�أنا لم �أتطرق هنا في كلمتي �الحتفائية �إال الأعمال 

�أنغيليكا نويفيرت �لعظيمة و�لر�ئعة �لمتعلقة بالقر�آن. �أّما 

�أبحاثها ودر��ضاتها �لعديدة �لتي تناولت فيها �ل�ضعر �لعربي 

�لقديم و�لحديث، ومنه ق�ضائد �ل�ضاعر �لفل�ضطيني �لمهّم 

محمود دروي�س على �ضبيل �لمثال، فهي بحاجة �إلى كلمة 

ب�ضفتها  نويفيرت  �أنغليكيا  �أت�ضّور  ولم  م�ضتقلة.  �أخ��رى 

محر�ضة على �لمبادرة فقط، وهي هكذ� في �لحقيقة، بل 

�إّن مبادرتها لم تقت�ضر على �لم�ضروع �ل�ضامل لتاريخ ن�ّس 

�لقر�آن في �أكاديمية �لعلوم في برلين � بر�ندنبورغ وحده، 

�إنما �ضملت عدد�ً ال يح�ضى من م�ضاريع �لبحث �ل�ضغيرة. 

وقد مّر تقريباً كّل من تعامل مع �لقر�آن في �ألمانيا �أو �ل�ضعر 

�لعربي �لكال�ضيكي، بمن فيهم �ضاحب كلمة �لثناء هذه، 

�لق�ضايا  لهذه  تحم�ضها  م�ضاعره  فاألهب  مدر�ضتها،  عبر 

وركَن �إلى �إخال�ضها في �لعمل ووفائها. وهي تم�ضي في 

�لوقت نف�ضه ب�ضعة �ضهور من كّل عام في �ل�ضرق �الأو�ضط 

على  وت�ضرف  �لقد�س  �أو  ببيروت  للنوم  بغرفة  وتحتفظ 

وتلقي  �الإ�ضالمي  �لعالم  في  �لموؤمنين  �لطلبة  من  ح�ضد 

لي�س فقط في جامعتّي هارفارد وبرن�ضتون،  محا�ضر�ت 

�الإ�ضالمية  و�لمعاهد  �لعربية  �لجامعات  من  �لعديد  بل 

�لمرموقة.

�أن تعرفت  �أخــذ �لآخــريــن على محمل �لجّد  منذ 

هذه  كّل  �إنجاز  لها  ت�ضّنى  كيف  نف�ضي  �أ�ضاأل  و�أنا  عليها 

�الأعمال، فالعامل �لزمني يقول �إّن هذه �الأعمال ال تنجز 

خالل حياة و�حدة! لكن لماذ� ي�ضغى لها بدقة متناهية 

�أن  �لرغم من  بالذ�ت على  �الإ�ضالمية  �لعلوم  في مر�كز 

من  وتزعزعها  �الإ�ضالمية  �لعقيدة  �أ�ض�س  تم�ّس  �أبحاثها 

�لتعبيري  باأ�ضلوبها  مرتبط  هذ�  �أن  و�أعتقد  �الأ�ضا�س؟ 

هي  وتدّينها  وجديتها  �لن�ّس  مع  �لمتعاطف  و�إخال�ضها 

نف�ضها �أي�ضاً. وما يمكن تعلّمه رّبما من فقيهة �للغة هذه 

�لعموم  على  بالدين  �لعلماني  �لعام  �ل��ر�أي  عالقة  عن 

�أ�ض�س  و�نتقاد  �الآخ��رون  يقد�ضه  بما  �ل�ضّك  �ضرورة  هو: 

�لمرء  �أّن يحمل  �� على �ضرط  بديهّي  وب�ضكل  كّل معتقد 

هذه �لمعتقد�ت محمل �لجّد ويحترمها كذلك باعتبارها 

مبادئ مقد�ضة بالن�ضبة لالآخرين. وبهذه �لمنا�ضبة فاإنني 

�أهنىء �أنغيليكا نويفيرت بمنا�ضبة منحها جائزة �ضيغموند 

فرويد لهذ� �لعام. 

 نويد كرماني  كاتب ومتخ�ض�س في �لعلوم �الإ�ضالمية يقيم في 

�لجو�ئز.  من  بعدد  �أعماله  وثّمنت  �الألمانية.  كولونيا  مدينة 

نويفيرت  �أنغليكا  بت�ضلم  �حتفاء  كلمة  �لمترجم هنا هو  و�لن�س 

للغة  �الألمانية  �الأكاديمية  �لتي تمنحها  جائزة �ضيغموند فرويد 

و�ل�ضعر. وقد �ألقيت �لكلمة في 26 ت�ضرين �الأول/ �أكتوبر 2013 

في م�ضرح �لدولة بمدينة د�رم�ضتات.

ترجمة: ح�ضين �لموز�ني  

»�أنا زعلي وح�س«،

من �أعمال �لفنانة

هدى لطفي
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Stefan Weidner

�إ�ضاء�ت  |  نويد كرماني: �ضلفية �أم فقه لغة؟معهد غوته  |  فكر وفن، عدد 101



7677

I   يتميز �لأطفال في �أفغان�صتان بحبهم للمدر�صة 

وباطالعهم �لتام على �ل�صر�ع �لد�ئر في بلدهم. 

�ل�صحفي �لألماني روجر فيليم�صن �أهدى كتابه 

�لأخير �إلى �أطفال �أفغان�صتان وعالمهم.  

„كان يا ما كان“
�أطفال �لأفغان وعالمهم

NOURIA ALI-TANI    نورية علي تاني

 ماذ� نعرف حقيقًة عن �أفغان�ضتان؟ ما �لذي نعرفه عن 

كان“،  ما  يا  „كان  ؟.  وت�ضور�تهم  �الأفغان  �الأطفال  حياة 

هكذ� تبد�أ �لحكايات �الأفغانية �لقديمة، وهذ� هو عنو�ن 

كتاب روجر فيليم�ضن �لذي يف�ضح �لمجال لهوؤالء �الأطفال 

ل�ضرد ق�ض�ضهم.

  ي�ضافر �لكاتب و�ل�ضحفي �الألماني روجر فيليم�ضن 

يتق�ّضد  هو  �أفغان�ضتان.  �إل��ى  بانتظام   2005 عام  منذ 

يكون  �أن  ودون  م�ضتقل  ب�ضكل  ه��ذه  بزيار�ته  يقوم  �أن 

“ من �لجي�س  �الألماني كما يفعل بع�س  „جزء� ال يتجز�أ

بالمخاطر  محفوفا  �لت�ضرف  هذ�  يكون  ربما  زمالئه. 

عن  و�لثقافة  �لنا�س  على  �لتعرف  فر�ضة  يعطيه  ولكنه 

قرب وب�ضكل ملمو�س ويتيح له تكوين �ضد�قات جديدة. 

ال  �لذي  كتابه  يكتب  �أن  ��ضتطاع  فقط  �لطريقة  وبهذه 

ي�ضور فقط �للحظات �لكئيبة للحياة �الأفغانية بل �أي�ضا 

فيليم�ضن  �لكاتب  لها.  �لم�ضرقة  �لمفرحة  �للحظات 

لمنظمة  �ضفير�  لي�س  وه��و  م��ت��ع��ددة،  بثقافات  يتمتع 

�ل��م��ر�أة  لجمعية  ر�ع  ه��و  ب��ل  فح�ضب،  �ل��دول��ي��ة  �لعفو 

�إنه  متحفظ،  �لوقت  نف�س  وفي  ف�ضولي  �إنه  �الأفغانية. 

مر�قب مرهف �لح�س.  �أطفال مميزون �أطفال �الأفغان 

ويتركون  �الأخرى“  �لبلد�ن  �أطفال  عن  تماما  „يختلفون 

„يبدو  حين  وبال�ضبط  خا�ضا  �نطباعا  فيليم�ضن  لدى 

عيونهم  تحت  ظاهرة  �لدمعية  و�الأكيا�س  �لكبر،  عليهم 

وتجاعيد عميقة“، „�أقز�م بوجوه عليها عالمات“، عالمة 

مرهق  عمل  عالمة  �لقديمة،  و�لغبار  �لحروب  تجارب 

ير�فقها �لعوز و�لفقر، لكنها وجوه �رت�ضم عليها �لف�ضول 

و�لو�ضوح و�لتفاوؤل بالم�ضتقبل.

�أطفال مميزون  �الأطفال �الأفغان مختلفون وفريدون 

ويُاألهون  �لمدر�ضي  �لتعليم  يحبون  �إن��ه��م  نوعهم.  م��ن 

ي�ضطدم  ما  غالبا  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  �للعب؟  �أم��ا  �لمدر�س. 

ُم�ضّي�ضاً  �أ�ضبح  �أفكارهم  فعالم  �لفهم.  عدم  من  بجد�ر 

بجمع  فيليم�ضن  قام  لقد  ُمع�ضكرة.   �أ�ضبحت  وحياتهم 

�لمالحظات و�لر�ضائل ور�ضومات �الأطفال. وعلى �لرغم 

من �ختالف �لظروف �لحياتية كانت نتيجة �الآر�ء و�حدة 

ومتفقة ب�ضكل مده�س عندما يتعلق �الأمر بق�ضايا �لتعليم 

يريدون تطوير  �الأطفال  �لوطنية. فجميع  �لم�ضوؤولية  �أو 

بلدهم، ون�ضر �ل�ضالم و�الإخاء. �إدر�ك �لم�ضوؤولية و�لتفهم 

�ضناً. فهم  �أ�ضغرهم  لدى  كانا حا�ضرين حتى  �ل�ضيا�ضي 

تف�ضير�ت  �إيجاد  ويحاولون  لذويهم،  �ل�ضحف  يقروؤون 

لظروف حياتهم �لم�ضطربة. � „�إن �لقو�ت قتلت قبل قليل 

2٨ �ضخ�ضا، ومن بينهم كان �ثنان من عنا�ضر طالبان. �أما 

عنا�ضر حركة طالبان.“  بعد من  فيما  فاعتبرو�  �لباقي 

نقر�أ  �الآن“.  يكفي  هذ�  مدر�ضة.  هزت  قنبلة  „�نفجار   �

هناك. 

 مو�صوع �لدر�ص: �لألغام  �الأطفال ال يعرفون �ضيئا 

�ضوى �لحرب وحياة بدون �أمان. في ف�ضل �لمدر�ضة تجد 

عليها  مر�ضوما  �لحائط  �ضبورة  على  معلقة  كبيرة  لوحة 

كـتــب

م�سرح 
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حول  يدور  فهو  �ليوم  در�س  عنو�ن  �أما  �الأ�ضلحة،  �أن��و�ع 

�الألغام. �ل�ضغار يلعبون على �لدبابات �لمحترقة ويلعبون 

�الأطفال  وجميع  قتالها،  رثت  عائلة  كل  �لحرب.  لعبة 

عاي�ضو� موت �الآخرين، ويعانون من �ل�ضدمة �لنف�ضية في 

بلد بالكاد يُعرف فيها مفهومها وال يمكن حتى �لتفكير 

تجارب  ثمة  �لمقابل  وفي  �لنف�ضي.  �لعالج  �مكانية  في 

�الأ�ضرية  و�لحياة  �لطبيعة  خالل  من  �إليها  ُرمز  �إيجابية 

في  �لمطبوعة  و�لر�ضائل  �ل�ضور  في  تجدها  �لمتحابة 

�لكتاب وقدمنا بع�ضا منها في مجموعة �ضغيرة مختارة. 

�لنف�ضية  و�لجروح  �لمعا�ضة  �لحياة  بين  ما  �لعالقة  �إن 

�إل��ى  و�ضوقها  بحنينها  �ل�����ض��ور  ف��ي  تجدها  �لمترتبة 

و�الحتفاالت  و�لحيو�نات  فالورود   � و�لتناغم  �الإن�ضجام 

�لمروحيات  لتحل محل �ضور  �الأمام  �إلى  تبرز  �لمفرحة 

دما.  ينزفون  �لذين  و�الأ�ضخا�س  �لكال�ضينكوف  و�ضالح 

�إن �لدعوة لر�ضم عو�لم �لحياة وكتابة �لر�ضائل قد يكون 

له تاأثير عالجي لكثير من �الأطفال. نحن �لمقيمين في 

�لغرب، ال يم�ضنا ما ي�ضيبهم وكاأننا من عالم �آخر، ن�ضتمع 

�لغرب  من  �الأطفال  و�ضورة  همومهم،  ون�ضاركهم  �إليهم 

�ضكل من�ضق  نبت�ضم. ففي  لوحاتهم تجعلنا  �لظاهرة في 

وبنظار�ت  �لع�ضالت  مفتولي  رج��ال  ح��ول  �الأم��ر  ي��دور 

على  ويتململ  �لعالية  �لمباني  ي�ضكن  �أحدهم  �ضم�ضية، 

�لكنبة ويتعلم تحت �ضوء م�ضباح كهربائي. هوؤالء �الأطفال 

هم مر�قبون ممتازون، ير�ضدون كل �ضيء بدقة.

�لجتماعي    و�لــتــطــور  �لتنمية  مفتاح  �لتعليم  

„ح�ضلت على ماكينة خياطة ومق�س. حياتي ت�ضير نحو 

�لن�ضاء  بزيارة  فيليم�ضن  قام  لقد  بيوم“.  يوما  �الأف�ضل 

بالمدر�ضات  �لتقى  فقد  رحالته.  جميع  في  �الأفغانيات 

�ليدوية.  �لمهن  �لقدم وبن�ضاء من عالم  وبالعبات  كرة 

�لتنمية  مفتاح  هو  �لتعليم  �أن  تبين  �الأماكن  جميع  في 

�لمحرك  هي  و�لمر�أة  �الجتماعي.  و�لتطور  �القت�ضادية 

�لرئي�ضي. وهذ� �الأمر لي�س �ختر�عا غربيا، بل هو منطق 

�إن�ضاني و�ضيء �ضروري. ومع ذلك وعلى �لرغم من وجود 

د�ضتور �أفغاني ليبر�لي ال تز�ل هناك �لكثير من �لحو�جز 

�إلى  �ضباحا  كبنت  تذهب  ب�ضيرة  �لفتاة  �ز�لتها.  يجب 

�لمدر�ضة، وبعد �لظهر تعمل ك�ضبي في �لباز�ر. فانعد�م 

�الأمن ب�ضكل عام وكثرة وجود �الألغام وحو�دث �الغت�ضاب 

يظهرن  لكي  �ضعبا  �لن�ضاء  �أمام  �لطريق  يجعل  هذ�  كل 

عالنية في مجتمعهن. ولكنك تجد �أي�ضا �أباً و�ضع جزء 

بنات  ت�ضتطيع  لكي  �لت�ضرف  تحت  �لخا�س  منزله  من 

�لمدينة تلقي �لتعليم �لمدر�ضي. 

�لخبر�ء  م��ن  غيره  ع��ن  فيليم�ضن  �لكاتب  يختلف 

بنف�ضه  يناأى  بالمعرفة،  و�الدعاء  �لتهويل  عن  با�ضتغنائه 

�الأوروب��ي  �لنموذج  يجعل  �لذ�تي  بالتاأمل  �الآخرين.  عن 

�لمتاأمل و�عيا ويحاول �أن يكون مختلفا. �الأطفال و�لن�ضاء 

على  يح�ضلون  �لمقاتلين  وقد�مى  �لقرية  �ضيوخ  و�أي�ضا 

كلنا  ل�ضنا  „باأننا  للغربيين  نظرهم  وجهة  لعر�س  مكان 

ثروة  �أ�ضر�ر  فيليم�ضن  يقدم  �لوقت  نف�س  وفي  قتلة“.  

تم  �لتي  �لوثائق  وبين  بينها  ويجمع  �الأفغانية  �لثقافة 

جمعها ليقدم �ضورة مقنعة عن �لمجتمع �الأفغاني �ليوم، 

�لتعليم  ورغبة  �لم�ضيء،  و�لجانب  �لمظلم  و�لجانب 

عو�لم  في  نغو�س  عندما  لالأفغان.  �ل�ضالم  �إلى  و�لتوق 

هم  و�أنهم  �أفغان�ضتان،  م�ضتقبل  هم  �أنهم  نعلم  �الأطفال، 

�لذين �ضي�ضنعون �ل�ضيا�ضة و�لمجتمع ويطورونهما. هذ� 

�لطريق.  يعرفون  �الأطفال  وهوؤالء  �الأمل،  يعطي  �لكتاب 

كل ح�ضيلة �إير�د�ت �لكتاب من �لموؤلف ود�ر �لن�ضر �ضيتم 

مبا�ضرة  لتخدم  �الأفغانية  �لمر�أة  جمعية  �إلى  بها  �لتبرع 

�ضالمة �لمد�ر�س وبناء مد�ر�س جديدة. 

 نورية علي تاني  باحثة في �لعلوم �ل�ضيا�ضية تقيم في ميونيخ.

 روجر فيليم�صن  »كان يا ما كان � �أطفال �الأفغان وعالمهم«.

ترجمة: �أمين �لمهتدي

Roger Willemsen
Es war einmal oder nicht.

Afghanische Kinder und ihre Welt
(Once Upon A Time Or Maybe Not At All: 

Afghan Children and Their World)
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 2013.
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I  ي�صهد �لم�صرح �لعربي �زدهار� ملحوظا منذ قيام ما بات يعرف بثور�ت 

�لربيع �لعربي. ذلك ما يثبته كتاب „�لم�صرح في �لعالم �لعربي“، �لذي يقدم 

�لتجاهات �لرئي�صية في �لم�صرح �لعربي �لجديد و�أهم �صّناعه.

  

الم�سرح و�سيلة من اأجل البقاء

�لم�صرح في �لعالم �لعربي

CHARLOTTE COLLINS    صارلوته كولينز�

غالبا ما يو�ضف �لم�ضرح من قبل ممار�ضيه باأنه „م�ضاحة 

�أن  يُحبذ  بل  فقط  فيه  يُ�ضمح  ال  منتدى  �أنه  �أي  �آمنة“، 

يقوم �لموؤدون بالتعبير عن م�ضاعرهم، وممار�ضة �أن�ضطة 

مثل ك�ضر �لمحرمات، و�الإف�ضاح عن حقائق غير مريحة 

و�لتو��ضل و�لتجريب، و�ل�ضر�ع، ثم �لجلو�س �ضويا. 

�لمذكورين  �لعرب  بالن�ضبة لمعظم �ضانعيه  �لم�ضرح 

�أهمية  ذو  مكان  كلهم، هو  يكن  لم  �إن  �لكتاب،  في هذ� 

لي�س  لكنه  �لتعبير.  لحرية  منتدى  باعتباره  وج��ودي��ة، 

�لعر�قي  �لمخرج  مثل  �لبع�س،  ��ضطر  فقد  �آمنا.  مكانا 

م�ضرحية  بعد  �لمنفى  �إلى  �لخروج  �إلى  د�وود،  منا�ضل 

تنتقد �لنظام. مخرجات عربيات كالمغربية نعيمة زيتان 

ب�ضبب  تهديد�ت  تلقين  بو�ضليمي،  مريم  �لتون�ضية  �أو 

�لمجتمع  في  �لن�ضاء  معاملة  ر�ضدت  �لتي  م�ضرحياتهن 

�لعربي. وفي عام 2011 ُقتل جوليانو مير خمي�س، �لمدير 

بالر�ضا�س  جنين،  في  �لحرية  لم�ضرح  �ل�ضابق  �لفني 

مع  قد عمل  كان جوليانو  م�ضرحه.  مبنى  �أم��ام 

نف�ضه  وو�ضف  �ضباب،  فل�ضطينيين  م�ضرحيين 

 100 ويهودي  �لمائة  في   100 „فل�ضطيني  باأنه 

في �لمائة“. 

�لعربي د�ئما  �لم�ضرح  �إذن �ضناع  ال يحظى 

برفاهية �الأمان. ومع ذلك، فهم في و�ضع يمكنهم 

من خلق م�ضرح يم�س ق�ضايا ملحة وعاجلة وذ�ت 

�لم�ضرح عموما في  �إليه  يفتقر  ما  �أهمية، وهو 

��ضتقر�ر�.  �أكثر  ومجتمعات  �أمانا،  �أكثر  �أماكن 

ما  وه��و  �ل�ضر�ع،  على  �لجيدة  �ل��در�م��ا  تعي�س 

�لمعا�ضر  �ل��ع��رب��ي  �لم�ضرح  �ضناع  ينق�س  ال 

من  �لكثير  �لعربي«  »�لربيع  �أثار  وقد  بالتاأكيد. 

�ال�ضطر�بات في جميع �أنحاء �لمنطقة، ولكن تم 

�إلى حد كبير �لتغا�ضي عن تاأثيره على �لم�ضرح 

�لعربي، وذلك كما علّق رولف �س. هيمكه محرر 

هذه �لمجموعة من �لمقاالت �للماحة. وهو �أمر 

يثير �لده�ضة ب�ضكل كبير، ال�ضيما و�أن �لم�ضرح 

„هو  هيمكه،  �لم�ضرحي  �ل��م��وؤل��ف  ي��ق��ول  كما 

و�الأكثر  بال�ضيا�ضة  �هتماما  �الأكثر  �لفني  �ل�ضكل  غالبا 

زالزل  مقيا�س  بمثابة  �عتباره  يمكن  وبالتالي،  عفوية. 

�لمجتمعات“. 

نافذة على عالم غير ماألوف  ويحذر هيمكه، �لذي 

�لم�ضرحي«  »�لم�ضهد  مهرجان  �ضنو�ت  عدة  منذ  ينظم 

من  يحذر  �ل��رور،  نهر  على  مولهايم  مدينة  في  �لدولي 

�لعربي« و�لتعامل  �لعالم  »�لم�ضرح في  �إ�ضاءة فهم كتاب 

معه على �أنه مو�ضوعة. فالكتاب ال يزعم تمثيل �لم�ضرح 

ذ�تية،  لمحة  على  ينطوي  و�إن��م��ا  مجمله،  في  �لعربي 

ويقدم مقدمة موجزة عن �لم�ضهد �لم�ضرحي �لمعا�ضر 

في ت�ضع دول من �لمغرب غربا �إلى �لكويت �ضرقا، كما 

يدر�س عدد� محدود� من �ل�ضخ�ضيات �لرئي�ضية في كل 

من هذه �لبلد�ن. �إنه يفتح نافذة على عالم غير ماألوف، 

�الأوقات  هذه  في  ال�ضيما  بطبيعته،  �ل��زو�ل  �ضريع  عالم 

رولف هيمكه يقدم 

كتابه عن �لم�ضرح 

�لعربي في كانون 

�الأول/ دي�ضمبر 2013.

Photo:

Stefan Weidner
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 2013 عام  �أو�خ��ر  في  نُ�ضر  �ل��ذي  �لكتاب  �لمت�ضارعة. 

�أ�ضبح بحاجة بالفعل �إلى تحديث، على �ضبيل �لمثال هل 

ال يز�ل �لمخرج �ل�ضوري عمر �بو�ضادة يعي�س ويعمل في 

�لوثائقي،  �ضبه  �لم�ضتقل  �لم�ضرح  يعالج  وكيف  دم�ضق؟ 

�ل�ضيا�ضية  �لتقلبات  م�ضر،  في  �لثورة  �ّبان  ظهر  و�لذي 

�لحالية في �لبالد؟ 

�لم�ضرح  عن  فريدة  لمحة  �لكتاب  يقدم  ذل��ك  وم��ع 

وي�ضاحب  �أخ��رى.  كتب  قدمتها  قلما  �لمعا�ضر،  �لعربي 

�لن�س �لع�ضر�ت من �ضور �الأبي�س و�الأ�ضود �لمعبرة عن 

باأعمال  �هتمامنا  �لكتاب  يثير  كما  �لم�ضرحية.  �الأج��و�ء 

�ضناع �لم�ضرح من خالل عر�ضه للخطوط �لعري�ضة لتك 

�الأعمال، وتقديمه و�ضفا و�فيا يحيي في �الأذهان �الأعمال 

�لما�ضية. في معر�س و�ضفه لم�ضرحية »بنف�ضج« للمخرج 

يتحدث  �لمثال،  �ضبيل  على  خالد،  بو  ع�ضام  �للبناني 

�أع�ضاء  من  نف�ضها  خلق  باإعادة  تقوم  �م��ر�أة  عن  �لكتاب 

عن  بحثا  وتذهب  جماعية،  مقابر  من  مجّمعة  �أج�ضام 

�بنها �لميت. وت�ضرع �لمر�أة في مغامرة عبر عالم حلمي، 

�أخرى  تم�ضك مرة  �أنها  „تظن  �لنهاية عندما  ولكنها في 

بطفلها بين ذر�عيها، ينفجر كي�س �لرمل �لذي تحت�ضنه 

�لوقت في  ينزلق  كما  ذر�عيها  بين  »�لطفل« من  وينزلق 

�ل�ضاعة �لرملية“. ويترك �لو�ضف �لقارئ متمنيا لو كان ال 

يز�ل باإمكانه حجز تذكرة لم�ضاهدة �لم�ضرحية. 

دير  »تياتر  بين  م�ضترك  ت��ع��اون  ثمرة  ه��و  �لكتاب 

مطبوعات  ن�ضر  ود�ر  �الألماني  �لزمن)  (م�ضرح  ت�ضايت« 

ثنائيتي  طبعتين  في  �لكتاب  وخ��رج  �لتون�ضية.  �لجنوب 

عربية  و�الأخ���رى  �إنجليزية،  �ألمانية  �إح��د�ه��م��ا  �للغة، 

�إلى  مبا�ضر  ب�ضكل  �لكتاب  و�ضول  ي�ضهل  مما  فرن�ضية، 

لالأطر�ف  مخاطبته  عن  ف�ضال  �لمنطقة،  �أنحاء  جميع 

هو  �لمعلنة  �لكتاب  �أه��د�ف  و�أح��د  �لمهتمة.  �لخارجية 

�لم�ضرح  ل�ضناع  �ل��خ��ارج  في  ن�ضطين“  „�ضركاء  �إي��ج��اد 

د�ئما  تنطوي  مبتكر  بديل  م�ضرح  خلق  فعملية  �لعربي. 

على �ضر�ع �ضد �لم�ضاعب �لمالية، لذلك فاإن دعوة فرق 

و�إعد�د جوالت  ورعايتها،  �لخارج،  �إلى  عربية  م�ضرحية 

كل  معها،  م�ضترك  �إنتاج  في  و�الن��خ��ر�ط  لها،  خارجية 

�لفرق  بقاء  على  للحفاظ  �ضروريا  يكون  ما  غالبا  ذلك 

�لم�ضرحية على قيد �لحياة. 

الإق��ن��اع  وح���ده  يكفي  �ل��ك��ت��اب  ف��ي  �ل��م��ر�ج��ع  ق�ضم 

�لمهتمين بالم�ضرح باقتنائه. فالق�ضم ال يحتوي فقط على 

قائمة بيانات وعناوين هيئات �لتمويل �لمحلية �لرئي�ضية 

وموؤ�ض�ضات �لتدريب، ولكن ي�ضمل �أي�ضا �لم�ضارح و�لفرق 

�لم�ضرحية و�لمخرجين و�لمهرجانات و�لمر�كز �لثقافية. 

ي�ضم �لق�ضم و�ضفا موجز� لنوعية �لعمل �لذي يقوم كل 

طرف به، و�لذي يتر�وح بين �لم�ضرح �لتعليمي و�لم�ضرح 

�لتجريبي، مرور� بفرق �الأد�ء �لمرتبطة بمو�قع محددة، 

في  �لم�ضرحية  �لكال�ضيكيات  تقديم  تعيد  �لتي  و�لفرق 

�ضك�ضبير  ن�ضو�س  تبدو  �ل�ضياق  هذ�  وفي  تاأويل جديد. 

�الأكثر قابلية الإعادة �لتاأويل. نقر�أ في �لكتاب عن ماكبث 

متعط�س  كطاغية  علي  ب��ن  �إل��ى  ي�ضير  �ل��ذي  �لتون�ضي 

�لب�ضام  �ضليمان  �لكويتي  �لمخرج  عمل  وعن  لل�ضلطة، 

�ل�ضر�ع  عن  و�أي�ضا  �ضك�ضبير،  ع��رب  ثالثية  �لم�ضمى 

بين �ل�ضنة و�ل�ضيعة كما قدمه منا�ضل د�ود في �إخر�جه 

لم�ضرحية روميو وجولييت. 

في  ببغد�د  د�ود  تلقاه  �لذي  �لمبكر  �لتدريب  �ضاهم 

�لجامعي  �أ�ضتاذه  �إن  ويقول  �لم�ضرحي.  نهجه  �ضياغة 

„��ضتخدم �لتقاليد �لعربية، ولكنه ... �ضجعنا على �لعثور 

وعلى  �لم�ضرح،  خ�ضبة  على  يخ�ضنا  �لذي  �ل�ضر�ع  على 

ي�ضتحق  ما  لمعرفة  �لمحيط  عالمنا  في  حولنا  �لنظر 

�ل�ضوء  ي�ضلط  �لكتاب  هذ�  عنه“.  در�مية  �أعمال  كتابة 

مماثال  نهجا  تبنو�  �لذين  �لم�ضرح  �ضناع  من  عدد  على 

لخلق م�ضرح عربي �أ�ضيل وقوي �لتاأثير. ولم يكن تجاهل 

�إحدى  هو  „�لم�ضرح  لهم.  خيار�  �أب��د�  حولهم  يجري  ما 

كافية“،  م�ضافة  عبر  حولنا  يحدث  ما  لمر�قبة  �لطرق 

يقول �لمخرج �ل�ضوري محمد �لعطار. م�ضيفا „�لم�ضرح 

ومن  �لحياة،  قيد  �لبقاء على  �أجل  من  و�ضيلة  �أي�ضا  هو 

�أجل �لبقاء منتجا، وللنجاة من �لياأ�س“. 

 �صارلوته كولينز  �ضحفية ومترجمة متخ�ض�ضة في �لم�ضرح.

ترجمة: هيثم �لورد�ني

Rolf C. Hemke
Theater im arabischen Sprachraum

(Theatre in the Arab World)
Theater der Zeit, Berlin, 2014
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